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Resumo 

Ao observar a presença de performances musicais em filmes queer contemporâneos, o 

presente artigo busca analisar suas possíveis relações, principalmente de ordem estética, 

com o gênero musical hollywoodiano, bem como o impacto positivo dessas relações no 

que tange à representatividade de corpos queer em cena. Para tanto, valemo-nos da ideia 

de “performance reflexiva”, debruçada na análise de dois filmes: Shortbus (2006) e 

Metrópole (2013), ambos relacionados com o filme musical Cabaret (1972). 
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Introdução 

Dentre as diversas formas pelas quais podemos abordar a contemporaneidade, 

uma que se destaca é a ideia, em termos de arte e cultura, da insurgente presença de um 

outro. Mas quem seria esse “outro”, que se impõe enquanto “outro” em relação a padrões 

hegemônicos ampla e historicamente contemplados? Esse “outro” que, em contextos 

contemporâneos, toma uso das ferramentas artísticas e comunicacionais, e coloca-se 

como veículo que atravessa – e ajuda a esfacelar – fronteiras culturais? Esse “outro” que 

se impõe – e se expõe – enquanto presença, enquanto afirmação, enquanto orgulho de si? 

Podemos dizer que esse “outro” é queer. Esse outro sou eu. E de pensarmos sobre a 

presença desse “outro”, da presença da diferença, partimos para a questão: quais as suas 

formas, em termos de arte, de imagem, de cena? Especificamente: Quais as formas e 

referências artístico-culturais, por exemplo, de um cinema queer? As respostas são 

muitas, e se estendem. Contudo, detenho-me sobre uma questão pontual: a performance 

queer enquanto autoconsciente: consciente de si própria e de todo um arsenal histórico de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente 

do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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referências da arte e da cultura que dialogaram e dialogam com um público queer. Neste 

trabalho, busco relacionar performances do cinema queer contemporâneo com o musical 

clássico de Hollywood, gênero bastante popular na primeira metade do século XX, cujo 

apelo fez-se bastante intenso entre públicos gays. O intuito nosso é pensar como um 

cinema, mesmo oriundo de uma base hegemônica, pode ser acessado por públicos 

dissidentes e reativado, no cinema contemporâneo, sob uma óptica queer. Para tanto, 

valemo-nos da ideia de performance reflexiva – a ser analisada no decorrer do texto. 

Tomemos dois filmes contemporâneos, Shortbus (2006), de John Cameron Mitchell, e o 

curta-metragem Metrópole (2013), do brasileiro Sócrates Alexandre. Ambos filmes 

dirigidos por realizadores gays que, deliberadamente, evidenciam o queer em cena, 

conferindo-lhe protagonismo. A análise se debruçará sobre duas performances musicais 

presentes nos filmes, relacionando-as com aspectos estéticos e estruturais do gênero 

musical clássico, tomando como base o filme Cabaret (1972), de Bob Fosse, obra que 

permite o estabelecimento de pontes diretas com os filmes contemporâneos que tomamos 

por objeto3. 

Camp e Utopia: porque essas gays amam tanto musicais? 

A ligação entre filmes musicais e públicos dissidentes – especialmente pessoas 

gays – é de longa data, e pode ser mapeada em uma série de fatores. Desde a proposta 

estética do gênero, edificada por imagens e sons que visam ao brilho, ao exagero, à 

afetação, até a presença de estrelas de cinema capazes de evocar essa espectatorialidade, 

as explicações são diversas e imbricadas uma na outra, de forma que merecem análise 

extensa para além deste trabalho. Contudo, é possível apontar brevemente aspectos como 

a estética camp, o “gay labor” e a sensibilidade utópica desses filmes. 

Tomemos o camp. Palavra de difícil tradução para o português, mas cujo conceito 

pode ser traduzido em termos de estética, de sensibilização. Segundo Jack Babuscio 

(1977), uma sensibilidade gay. Camp trata de afetação, teatralidade, artifício, exagero, 

humor, ironia. Babuscio e Susan Sontag nos trazem boas definições sobre o conceito.  

Segundo Sontag, 

                                                 
3 Por “cinema contemporâneo”, tomamos um recorte temporal que se estende dos anos 90 até os dias de hoje. Para 

alguns autores, o termo “contemporâneo” pode se ligar a formas de cinema contemporâneas, tais como um “cinema 

transnacional”, um “cinema pós-colonial”. Na perspectiva deste trabalho, entendemos o “cinema queer” como uma 

manifestação de cinema contemporânea que ascende principalmente a partir do New Queer Cinema, nos anos 90. 
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a essência do camp é sua predileção pelo inatural: pelo artifício e 

pelo exagero. Camp é esotérico – uma espécie de código pessoal, 

até mesmo um signo de identificação. (SONTAG, 1964) 

 A autora defende que o camp “revela outra espécie de verdade sobre a condição 

humana, outra experiência daquilo que é ser humano – em suma, outra sensibilidade 

válida” (Ibid.). A ênfase na sensibilidade é cerne dessa categoria estética, que se 

caracteriza por uma “forma de ver o mundo como fenômeno estético” (Ibid.). Essa “forma 

de ver o mundo” se relaciona bastante, histórica e culturalmente, com um imaginário gay. 

Edward Macrae (Apud. LOPES, 2002), diz que o camp “seria decorrente da condição de 

oprimido do homossexual, que torna possível que ele enxergue a natureza artificial de 

categorias sociais e a arbitrariedade dos padrões de comportamento”. 

O camp está presente em muitas formas de arte e cultura. De forma intensa, o 

gênero musical se insere nesse contexto. Segundo Paul Roen (1994, p. 11-12 Apud. 

COHAN, 2002, p. 103), “o musical hollywoodiano é um gênero que, por definição, exala 

camp (...) ele não apenas permite que as pessoas irrompam do nada em uma canção, como 

também é inundado de glitter, lantejoulas e artifícios extravagantes”. Quando entendemos 

o musical como um gênero alinhado à teatralidade, à artificialidade, compreendemos que 

este gênero dialoga com um nível específico de sensibilização, que visa a tornar o 

ordinário da vida em algo extraordinário, a tornar uma realidade trivial – e possivelmente 

ruim – em algo melhor para se viver. 

Se o número musical implica que seus performers mistifiquem a 

vida mundana, na qual é impossível irromper em música e dança 

com uma orquestra completa ao fundo, uma ênfase camp sobre a 

performance também aponta para a direção oposta, coloca a vida 

do dia-a-dia como performativa. (TINKCOM, 2002, p.122) 

 Este camp se manifesta por fatores diversos no musical, estes que estão fortemente 

imbricados e nos levam às outras marcas da inflexão gay: o gay labor e a utopia. Em 

relação ao “trabalho gay”, tanto John Kenrick (2003) como Matthew Tinkcom (2002) o 

expressam através do corpo de artistas e trabalhadores criativos que emprestaram sua 

sensibilidade dissidente para a concepção de musicais, tanto no cinema quanto no teatro. 

Kenrick exemplifica esse corpo através de figuras como Cole Porter, George Cukor, 

James Whale, Noel Coward, Lorenz Hart. Segundo o autor, “homossexuais eram uma 

presença indispensável em Hollywood” (KENRICK, 2003). Presença indispensável, 

contudo, devidamente mantida “sob os panos”.  

A indústria cinematográfica talvez tenha sido o maior abrigo 

secreto para gays e lésbicas do país, estes que estavam sob 
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contrato com todos os estúdios, como pessoal criativo, equipe de 

funcionários, equipe de talentos. Embora um oficial código de 

silêncio protegesse suas vidas pessoais do escrutínio público, eles 

frequentemente eram hábeis a transmitir vislumbres de seus 

sujeitos secretos para os filmes que ajudavam a criar... Gays 

sobre a tela naquela era eram exatamente como gays na vida real: 

constantemente presentes, totalmente integrados ao mundo 

heterossexual dominante, ainda que reconhecíveis apenas para 

aqueles que os conheciam. (BARRIOS, 2003, apud. KENRICK, 

2003) 

 O excerto do texto de Kenrick, que evidencia de forma incisiva a realidade dos 

trabalhadores gays e lésbicas em Hollywood, condiz bastante com o explanado por 

Tinkcom. Este analisa o papel desses trabalhadores como demarcadores centrais de uma 

subjetividade dissidente nos filmes, subjetividade esta que encontra identificação nos 

sujeitos dissidentes espectadores. Segundo Tinkcom, esses profissionais ativariam 

códigos “extra narrativos”, que mesmo operando dentro de uma narrativa 

heteronormativa tradicional, alcançariam o público dissidente, que por meio de sua 

sensibilidade específica decodificaria esses códigos e teria, por fim, sua mensagem 

entregue, seu aparato sensível suprido. Códigos extra narrativos feitos por gays e lésbicas, 

lidos por gays e lésbicas, mas que passam perfeitamente pela espectatorialidade 

heteronormativa como uma saudável forma de entretenimento. “O camp está nos olhos 

de quem vê” (COHAN, 2002, p. 105).  

Todos esses fatores – camp, trabalho gay – alinham-se a este que, de certa forma, 

“amarra” e dá substância a tudo: o senso de utopia. Richard Dyer aborda de forma bastante 

interessante o conceito, ao articulá-lo totalmente ao domínio da sensação. Em seu ensaio 

Entertainment and Utopia (2002), Dyer analisa a construção da utopia a partir do 

entretenimento, e como filmes musicais edificam, a partir de sua construção estética, uma 

sensibilidade utópica capaz de afetar seus espectadores. Uma utopia que opera no nível 

da sensação, ou seja, a ser sentida de forma emocional. Longe de pensar “utopia” em 

termos de organização social, a utopia de Dyer é a utopia da sensação, do afeto que toca 

o corpo e o mobiliza, instiga-o a sentir algo que ele talvez sentisse caso a realidade utópica 

fosse alcançada.  “A utopia está presente nos sentimentos incorporados” (DYER, 2002, 

p. 20). O autor explana sobre essa utopia a partir das categorias da sensibilidade: energia, 

abundância, intensidade, transparência e comunidade. Energia iguala trabalho à dança, 

representando vigor e potência como algo fluído e natural no ato da performance; 

abundância se liga ao prazer material, ao senso de igual distribuição de riquezas; 

intensidade se liga à ideia de excitação, alegria, emoções superlativas; transparência à 
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ideia de sinceridade e espontaneidade; comunidade à união de todos, coletividade, 

comunhão e pertencimento. No musical, essas categorias operam juntas para construir o 

senso de utopia. 

Entretenimento oferece a imagem de ‘algo melhor’ para se 

escapar, ou algo que ansiamos profundamente, algo que nossa 

vida diária não pode prover. Alternativas, esperanças, desejos – 

esses são o cerne da utopia, o senso de que as coisas poderiam 

ser melhores, de que algo diferente do que é pode ser imaginado 

e talvez realizado. (DYER, 2002, p. 20) 
  

Decerto, em termos de utopia enquanto um lugar melhor para se escapar, fugir das 

opressões cotidianas, é coerente dizer que esta utopia faz sentido em leituras feitas por 

minorias, como assinala o teórico Kenneth McKinnon: 

O poder de ansiar por um lugar melhor, frequentemente 

expressado em canção e/ou dança inseridos em um contexto 

uniformemente benéfico, uma versão apelativa do mundo 

natural, pode ajudar a explicar a importância do musical para 

minorias que são marginalizadas em sua experiência social. 

(MCKINNON, 2000, p. 40) 

A utopia, portanto, também é fator elementar para um entendimento de como 

musicais exercem apelo em pessoas gays. E é interessante notar que tal utopia, colocada 

nas categorias da sensibilidade expostas por Dyer, está totalmente intrincada à 

sensibilidade camp, à manifestação do musical através da estética camp. Todos os fatores 

se conectam a um desejo maior, mais amplo: de expansão e expressão do corpo, para 

poder cantar, dançar, brilhar e fazer o que se quer; de liberdade, espontaneidade e 

intensidade, para ser quem se é, vivaz e orgulhoso, sem medo de empecilhos e violências; 

de pertencimento e comunhão, para conectar-se com o outro, partilhar da alegria de ser e 

estar. Em suma, desejo de uma felicidade plena, totalmente articulada a um senso de 

utopia. 

Musicais e públicos dissidentes tem longa estrada juntos. Contudo, ser queer – 

gay, lésbica, trans – enquanto público de cinema, era necessariamente fazer parte de uma 

espectatorialidade não inscrita na perspectiva da indústria. Uma espectatorialidade 

esperada, mas não de forma transparente, abertamente apontada. As minorias, de forma 

geral, eram inscritas enquanto público, mas “sob os panos”. A escolha, por parte da 

indústria, de toda uma equipe criativa cuja sensibilidade estética dialoga com 

sensibilidades dissidentes está longe de ser arbitrária. Os públicos minoritários, enquanto 

produtores massivos de lucro para as produções industriais, certamente eram pensados, 

embora não nomeados ou representados. Quando se fala em representatividade, a questão 
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se torna ainda mais obscura, debruçada numa ausência massiva de corpos queer enquanto 

imagens impressas em cena. A utopia, para os gays e pessoas dissidentes, nesse contexto, 

é tomada à título de empréstimo. 

Nesse momento, portanto, podemos pensar em um novo caminho. Apontar para 

novas direções. Partindo da consciência do afeto existente entre musicais e gays, 

deslocamo-nos para “onde este afeto pode nos levar?”. O musical, enquanto potência 

afetiva capaz de transbordar o próprio gênero em si, tomando lugar em performances 

intertextuais no cinema contemporâneo, pode, finalmente, trazer os gays, as lésbicas, as 

dissidências sexuais e de gênero, a seu merecido protagonismo? O cinema queer 

contemporâneo pode nos trazer uma feliz resposta. 

Performance Reflexiva – A Vingança Queer 

Na conjuntura contemporânea, o queer é um elemento que, finalmente, começa a 

ganhar forma, a ser valorizado e nomeado enquanto tal; começa a encontrar sua merecida 

consagração. Hoje é possível verificar sua expressão não apenas de forma mais ampla – 

graças à crescente emergência de aparatos comunicacionais e tecnológicos –, mas 

também de forma mais autoconsciente e, principalmente, mais aberta. Declarada queer 

enquanto tal. Nesse contexto, faz-se importante pensar na presença queer enquanto 

veículo artístico. Especificamente, pensar a presença do queer no cinema contemporâneo, 

um cinema abertamente voltado ao público LGBT. Dentre um leque imenso de 

referências e possibilidades temáticas e estéticas, teria o gênero musical – enquanto 

gênero cultivado por gerações de pessoas gays – algum apelo a essa produção queer 

recente? A aposta deste autor que aqui escreve diz que sim. 

Musicais foram e são amplamente conhecidos por seu viés escapista, seu 

entretenimento e “utopia” acessíveis. Leituras rasas sobre o gênero o colocam facilmente 

na categoria de “enlatado entorpecedor”, filmes tolos que borram as mazelas sociais em 

favor de um senso de alegria e plenitude que não podem ser acessadas no mundo material. 

Entretanto, leituras mais acuradas, como a operada pelo próprio Dyer, ou por Jane Feuer 

em seu Mito do Entretenimento (2002), dão conta de apresentar certas tensões e 

ambiguidades desse pensamento. Em termos de “utopia sensível”, Dyer já nos sinaliza, 

ao final de seu ensaio, possibilidades positivas: 

Musicais (...) representam uma extraordinária mistura dessas 

duas formas – a historicidade da narrativa e o lirismo dos 

números musicais. Eles nem sempre extraíram vantagem disso, 
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mas o ponto é que eles poderiam, e que essa possibilidade é 

latente neles. Eles são uma forma sobre a qual nós ainda 

precisamos nos debruçar se entendemos que filmes, nas palavras 

de Brecht sobre teatro, servem para ‘organizar a diversão de 

mudar a realidade’. (DYER, 2002, p. 35) 

Eis o ponto – “a diversão de mudar a realidade”. Operar questionamentos e 

mudanças sociais sem, contudo, deixar de lado o prazer. Ismail Xavier (2008, p. 180) 

coloca que Fredric Jameson, ao tratar da utopia, a interpreta sob uma óptica progressista, 

e diz que ela seria uma “negação ao status quo, e, longe de ser escapista ou idílica, seria 

política e revolucionária” (AMARAL, 2014, p. 14). Esse é o senso de utopia defendida 

por mim, que encontra amparo não apenas no próprio Dyer, de forma mais sutil, mas 

também em Jameson e, principalmente, nos escritos de Robert Stam, ao discorrer sobre o 

que chama de performance pós-brechtiana, uma performance que é crítica, mas não nega 

o prazer e a diversão. 

Tomemos Brecht e a questão da performance. Ao pensar na reconfiguração do 

papel do espectador na interação com a peça teatral, Brecht operou reconfigurações 

decisivas em termos de desmonte da transparência, de revelação do dispositivo, de 

provocação do público. Como coloca Stam: “Ponto-chave para a estética de Brecht foi o 

estímulo ao espectador crítico [grifo do autor] em oposição aos ‘zumbis’ narcolépticos 

engendrados pela sentimentalidade lacrimosa do teatro burguês” (STAM et al., 2015, p. 

110).  

Eis o cerne da arte brechtiana, um “chamado a práxis [grifo do autor] que incita 

o espectador não apenas a comtemplar o mundo, mas também a criticá-lo e mudá-lo” 

(STAM et al., 2015, p. 110). Em suma, a proposta de Brecht se sustenta na criação de 

uma arte do instigar, do despertar, que busca a mobilização do espectador, ao invés de 

sua imersão no mundo representado. E é justamente nesse ponto que a estética brechtiana 

encontra um ponto problemático: o prazer. No afã por formas cada vez mais opacas e 

despertadoras de consciências, muitas performances moldadas pela proposta de Brecht, 

historicamente, se afastaram deliberadamente do prazer, da diversão, de qualquer aspecto 

ligado à ideia de entretenimento. Entretanto, esse enrijecimento estético não apenas 

tornou a performance brechtiana algo complexo e pouco acessível, como também se 

afastou até mesmo das ideias originais de Brecht, que visava a uma reconfiguração do 

prazer, e não ao seu apagamento. 

 O prazer é condição sine qua non na edificação de afetos positivos, mobilizadores. 

É possível pensar em termos de prazer, preenchimento dos desejos, utopia, em um viés 
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progressista, que escape à ideia de “entorpecimento” e “imobilização”. Afinal, a utopia 

só pode se fazer um objetivo na medida em que for previamente sentida como tal, na 

medida em que se fizer presente enquanto sentimento, enquanto sensação corpórea. Só 

podemos lutar por aquilo que podemos imaginar, e a primeira faísca para a imaginação é 

o afeto. “‘Desejo, e sua representação em fantasia’, Wollen escreve no início dos anos 

1980, ‘longe de serem inimigos necessários das políticas revolucionárias... são suas 

condições necessárias” (WOLLEN apud. STAM et. al, 2015, p. 121). Stam alimenta o 

argumento, ao criticar performances de estética rígida: 

Além de ignorar os prazeres socializados das tradições 

revolucionárias carnavalescas e festivas, discutidas 

anteriormente, essa visão se esquece que, para serem efetivos, 

filmes – e movimentos sociais – devem oferecer sua cota de 

prazer e desejo, algo a se descobrir, ou ver, ou imaginar, um 

vislumbre do que Nina Simone coloca em canção: ‘it feels like to 

be free’. (STAM et al., 2015, p. 122) 

 “É assim que a liberdade deve ser”. Talvez esse seja um dos sentimentos 

incorporados na utopia dos musicais. Talvez seja possível para todos – e em especial para 

as minorias LGBT – imaginar a realidade como um lugar onde é, sim, possível cantar e 

dançar, expandir o corpo através dos espaços sendo quem se é. O prazer dos musicais, 

nessa perspectiva, longe de ser mero escapismo, operaria uma fonte de inspiração, seria 

um instigador de desejos, um veículo mobilizador na movimentação dessas minorias por 

algo melhor.  

Em termos de performance, como é possível analisar a presença de um 

palimpsesto? De traços que se inscrevem de forma imanente no corpo e no gesto dos 

performers queer, traços esses que resgatam o musical? Pensemos em uma performance 

reflexiva. 

A reflexividade é uma preocupação já presente – e de forma intensa – na 

performance brechtiana. “Um conceito fundamental para o modernismo político ao estilo 

brechtiano é ‘reflexividade’, juntamente a sua miríade de termos similares como ‘auto-

referencialidade’, ‘metaficção’ e ‘anti-ilusionismo’” (STAM et al., 2015, p. 114). 

Entendemos, portanto, reflexividade como um pensar sobre o próprio processo 

performático e o próprio “eu” enquanto produtor da performance. Para além do debruçar 

sobre Brecht, identificamos definições interessantes de reflexividade na teoria da 

performance em Schechner, que destrincha o conceito em camadas: 
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Ser é uma categoria filosófica que aponta para tudo aquilo que as 

pessoas acreditam ser a ‘realidade última’. ‘Fazer’ e ‘mostrar 

fazendo’ são ações. ‘Fazer’ e ‘mostrar fazendo’ estão sempre em 

fluxo, sempre mudando – realidade tal como o filósofo pré-

socrático Heráclito experimentou (...) ‘explicar o mostrar 

fazendo’ é um esforço reflexivo para compreender o mundo da 

performance, e o mundo como performance. (SCHECHNER, 

2013, p. 28) 

 Nessa perspectiva, entendemos a reflexividade como “explicar o mostrar 

fazendo”. Sendo a performance um processo de fazer e mostrar, um processo de ações, a 

performance reflexiva é aquela performance que se expressa já com um pensamento 

imbuído sobre as próprias ações. Já expressa uma reflexão sobre as ações apresentadas 

durante o próprio ato de apresentação, o próprio ato de performance. É uma performance 

autoconsciente: tem consciência de si enquanto performance, e busca “brincar” com isso. 

 Abordemos o conceito a partir da análise de duas sequências de filmes queer 

contemporâneos: Shortbus e Metrópole. Dois filmes muito diferentes entre si – um longa-

metragem independente norte-americano, dirigido por John Cameron Mitchell, e um 

curta-metragem brasileiro, produzido por um coletivo de cineastas auto proclamados 

“bichas”, chamado Surto & Deslumbramento. Filmes distintos, mas com dois aspectos 

fundamentais em comum: são filmes queer e filmes que apresentam performances 

musicais que referenciam o gênero musical hollywoodiano. 

 Ambas as sequências musicais se dão nos encerramentos dos dois filmes. Em 

Shortbus, temos um número musical mais amplo: a performer Justin Vivian Bond (pessoa 

trans não-binária), interpreta a si mesma como a “senhora do Shortbus”, cantando a 

canção “In The End”. No filme, “Shortbus” se trata de um lugar onde pessoas, dos mais 

diversos gêneros e sexualidades, encontram-se. Para conversar, transar, compartilhar 

experiências. Um espaço à parte do “mundo real”, que proporciona a seus visitantes a 

vivência mais plena de seu “eu”. Em suma, um lugar queer. 

 A sequência de “In The End” se inicia quando Justin reúne em torno de si uma 

banda de músicos. Os planos de Justin cantando se intercalam com planos que enfocam 

as personagens protagonistas do filme – Sofia (Sook-Yin-Lee), Severin (Lindsay 

Beamish), o casal James (Paul Dawson) e Jamie (PJ DeBoy) – todas personagens com 

tensões e problemáticas. Sofia em conflito com sua sexualidade e sua relação com Rob 

(Raphael Barker) e Severin; James e Jamie, namorados cuja relação, balançada durante 

toda a trama, buscava se recompor. A música avança, e a performance de Justin cresce, 

de forma espontânea, intensa, emocionada. Sua presença histriônica, teatralizada em sua 
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aparência, toma espaço crescente na performance musical. E conforme ela canta, os 

problemas das protagonistas vão sendo, pouco a pouco, dissipados. “In The End” é uma 

gradação que vem para destruir todos os problemas que existiam até então; que vem para 

mostrar a todas aquelas pessoas, cujos gêneros e sexualidades são tão amplos que sequer 

requerem nomeação, que é possível se expressar através da música, da dança, do sexo, do 

contato, dos afetos. É uma utopia que termina em um sublime orgasmo: o merecido gozo 

da personagem Sofia. 

Do refúgio queer americano às ruas abertas de Recife. Na versão brasileira da 

utopia, temos Sosha. Apelido ou álter-ego de Sócrates Alexandre, diretor de Metrópole. 

Temos Sosha diretor e Sosha performer. Detenhamo-nos nessa segunda, nessa 

personagem histriônica cuja identidade de gênero nos é difícil de mapear através da 

imagem. Essa personagem que, vestida de forma bufante e exagerada, põe-se a andar 

pelas ruas da cidade, a atravessar os espaços, a desafiar toda normatividade com sua mera 

presença. Ao final do filme, depois de ter percorrido uma série de lugares, vivido uma 

série de experiências na noite metropolitana, Sosha nos traz o momento-chave: no meio 

da rua, próxima a uma esquina cheia de pessoas “normativas”, ela começa a dançar. A 

sequência tem início em uma tela escura, na qual ouvimos uma enunciação não-diegética: 

“I give you the internacional, sensational, fräulein Sally Bowles4!”. Eis que a imagem 

aparece. Sosha, diante de uma cadeira de boteco, começa sua performance. Na sua frente, 

uma esquina, cheia de pessoas. Homens e mulheres olham para ela, que se impõe como 

atração. Em plano sequência, a câmera circunda a personagem, que cantarola os versos 

cantados pela voz de Liza Minelli, em camada não-diegética. A música: “Mein Herr”, de 

Cabaret. De forma espontânea e desajeitada, Sosha executa sua dança: sobe na cadeira, 

movimenta seus braços e pernas, sua cabeça. Independente de tudo e todas as possíveis 

ameaças que ela, enquanto pessoa visivelmente dissidente que é, poderia sofrer, Sosha 

apenas se liberta. Não importam as normas, as pessoas, nada. A sua dança, naquele lugar 

e contexto, faz-se plenamente possível, sem problemáticas, sem medo; apenas liberdade, 

vivacidade e alegria – palavras de ordem em sua modesta, mas intensa, performance. 

Ambas as performances musicais, dos dois filmes, apenas por sua descrição 

acima, já são capazes de configurar pontes claras com o gênero musical hollywoodiano. 

As duas sequências se sustentam intensamente nos aspectos abordados até aqui: estética 

camp e utopia. Tais pontes com o musical ficam ainda mais claras quando nos valemos 

                                                 
4 “Eu lhes ofereço a internacional, sensacional, senhorita Sally Bowles!” 
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de exemplos comparativos advindos do próprio gênero. Tomemos o filme Cabaret, que 

nesse momento nos serve de referência mais concreta para ambos os filmes. 

Que semelhanças podemos estabelecer entre o Shortbus e o cabaré do filme de 

1972, enquanto espaços de refúgio e libertação? Que similaridades, em termos de 

linguagem, imagens e sons, podemos evidenciar sobre a construção estética de ambos? E 

que dizer da relação entre Sosha e Sally Bowles, quando uma toma diretamente 

emprestado da outra sua voz, sua coreografia? Muito pode ser dito de todas essas 

questões. Uma primeira comparação: Justin e a personagem MC, de Shortbus e Cabaret, 

respectivamente. Ambos anfitriões dos espaços que prometem abrigar a liberdade, a 

felicidade. Ambos personagens evidentemente queer. Tal similaridade se faz ainda mais 

intensa quando analisamos a sequência de “In The End” com diversas cenas de Cabaret. 

Debrucemo-nos na sequência inicial do filme, quando MC canta “Willkommen”, dando 

boas-vindas ao cabaré. A proposta de ambas as canções é clara: não apenas pontuar os 

espaços onde estão sendo cantadas como espaços onde se é possível ser alegre e fazer o 

que se quer, como também colocar, por elas próprias, os ditos espaços nesse devir, devir-

alegria, devir-liberdade, devir-queer. No decorrer de ambas as sequências, identificamos 

a presença marcante dos cantores, da banda sonora, das pessoas que cantam e dançam 

juntas. A centralidade das figuras de Justin e de MC é clara, bem como sua relação com 

os outros elementos da cena: MC com as dançarinas do cabaré, a banda e o público; Justin 

com a banda e os frequentadores do Shortbus. Alguns planos e enquadramentos dos dois 

os filmes, bem como a sonoridade da música, dos instrumentos musicais de ambos, são 

extremamente parecidos. 

 

Figura 1: À esquerda, Justin canta em Shortbus. À direita, MC canta em Cabaret. 

Em termos de semelhança, podemos falar diretamente de intertexto, ao 

abordarmos a performance de Sosha em Metrópole. O curta recifense, de forma que 

intencionalmente aponta para sua referência, toma emprestado um número musical de 

Cabaret: “Mein Herr”, performado originalmente por Liza Minelli. Sosha toma não 
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apenas a canção original do filme, mas também toda a coreografia executada por Liza, 

reproduzindo-a fidedignamente sobre seu corpo queer. Seus gestos desleixados 

redesenham a dança sensual da Sally Bowles original, em um viés cômico repleto de 

humor, ironia, evidentemente trabalhado no pastiche e na paródia. 

 

Figura 2: À esquerda, cena de Metrópole. À direita, número musical de Cabaret. 

 As performances de Shortbus e de Metrópole são performances que observam e 

referenciam, conscientemente, as performances de Cabaret. E observam não apenas 

Cabaret, mas também o gênero musical como um todo, algo que fica claro em suas 

construções estéticas e propostas utópicas. São filmes contemporâneos que valorizam a 

importância não apenas de Cabaret, enquanto um filme que apresenta questões queer, 

mas do musical como um gênero que exerceu, durante décadas, e ainda exerce, apelo 

afetivo a públicos queer. É nesse ponto que reside a performance reflexiva. 

A performance reflexiva se apresenta como lugar de encontro, lugar de expressão 

e evocação de subjetividades, veículo de uma autoconsciência que expressa a si e convida 

sujeitos a participar da festa. É aquela performance pela qual o performer imprime em si 

próprio, de forma autoconsciente, marcas e estilos capazes de: (a) evidenciar o seu sujeito 

enquanto reflexo de um imaginário cultural anterior, lugar de encontro e expressão de 

marcas estéticas e culturais advindas de um imaginário estético-cultural específico; (b) 

evidenciar o seu sujeito enquanto produtor de sensações que se alinhem, deliberadamente, 

com sua autoconsciência; (c) evocar, a partir daí, outros sujeitos que se identificam com 

as marcas estético-culturais impressas em sua performance, sujeitos que compartilham o 

mesmo imaginário cultural, o que gera sensação de coletividade, comunidade, 

pertencimento. A performance, nesse interim, é lugar consagrado ao reflexo da 

subjetividade do sujeito que a cria, conectada às subjetividades exteriores que evoca com 

a sua presença. É lugar de reflexo de subjetividades, de sujeitos que se identificam, que 

comungam, que partilham. No exemplo queer, a performance reflexiva se evidencia na 

presença do performer que, marcado por uma estética da diferença, (re)produz, a partir 

de seu corpo, um já estabelecido imaginário cultural queer, atravessado por traços 
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específicos, por marcas que conectam sua performance a referências e sensações 

anteriores, já cultivadas e compartilhadas no seio dessa comunidade. E ao produzir, a seu 

modo, tais referências e sensações, como se seu corpo fosse uma colcha de retalhos, o 

performer se faz autoconsciente de sua performance enquanto evocadora de sensações do 

outro. Sua presença autoconsciente, sua subjetividade queer refletida na performance, 

convida outras subjetividades queer a se identificarem com as referências redesenhadas, 

identificar-se com as sensações propostas. Eis que o encontro de subjetividades promove 

um senso de união entre as pessoas, que se reconhecem, de certa forma, naquela 

performance, naqueles traços. Como coloca Schechner, “é impossível chegar a um sujeito 

a não ser partindo de sua própria posição cultural” (SCHECHNER, 2013, p. 32). 

Tanto em Brecht, analisado por Robert Stam, quanto em Schechner, entendemos 

a “reflexividade” na ordem da auto referencialidade, do olhar e do criar conscientes sobre 

o “eu” próprio, da metaficção, da exibição que explica a si própria; da performance que, 

longe de ser ingênua e arbitrária, conecta-se a todo um arsenal de elementos valorizados 

tanto pelo sujeito performer quanto, possivelmente, pelos sujeitos espectadores da 

performance, o que pode configurar identificação e senso de comunidade. Eis o caso das 

performances dos dois filmes contemporâneos. 

“Um dos temas e ações recorrentes na arte da performance é a construção de 

identidade” (SCHECHNER, 2013, p. 158). Quando Shortbus e Metrópole, filmes que 

tratam de questões queer, colocam seus personagens para cantar e/ou dançar, inserem 

deliberadamente elementos do gênero musical, criam um palimpsesto cujo texto deixa 

clara a sua origem, eles se fazem conscientes do valor do gênero musical enquanto 

produto amplamente contemplado por subjetividades queer. São filmes que brincam com 

o gosto queer por musicais, que recuperam e alimentam esse gosto; filmes que evocam 

espectadores que conhecem – e se reconhecem – nas referências trabalhadas, espectadores 

que identificam o gênero musical e se identificam como apreciadores dele. Quando Sosha 

sobe na cadeira para imitar Sally Bowles, existe a consciência do papel de Liza Minelli, 

de Cabaret, do musical, para a comunidade que Sosha pretende atingir com sua 

performance; em contrapartida, os espectadores de Sosha logo reconhecem Cabaret como 

a matriz de sua performance. E nessa ponte é constituída a comunidade, o senso de 

pertencimento, a ideia de que tanto o performer quanto seu público compartilham um 

gosto em comum, um gosto que é refletido e compreendido por todos. Ao tocar seus 

espectadores em seu conhecimento e gosto por musicais, as performances revelam o 
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aparato sobre o qual são construídas; refletem sobre si próprias enquanto construídas a 

partir do gênero musical, e se apresentam dessa forma a seus espectadores, que 

reconhecem e celebram os princípios de criação da performance. 

Durante todo o filme, é mostrado aos espectadores o protagonista 

cantando, divertindo-se enquanto canta, e convidando tanto o 

público dentro do filme quanto fora dele a aproveitar desse 

espetáculo de prazer. (HOVEY, 2006, p. 47) 

“Para ‘fazer sentido’, filmes precisam se engajar com os sentidos. Para Vivian 

Sobshack, nós vemos e compreendemos filmes ‘com nosso inteiro ser corpóreo” (STAM 

et al., 2015, p. 127). Stam sinaliza a importância das sensações para o engajamento, da 

mesma forma que Schechner valoriza a performance como lugar de encontro: 

“Performances existem apenas como ações, interações e relações” (SCHECHNER, 2013, 

p. 30). A performance reflexiva presente em Shortbus e Metrópole vai por este caminho. 

Para além de contemplarem o gênero musical sob um olhar queer, os filmes reconstroem 

suas sensações trazendo o queer a um nível de representatividade muito mais significativo 

do que o visto no gênero musical hollywoodiano. Através da performance, das sensações, 

da celebração e do encontro, esses filmes posicionam o sujeito queer em um lugar de 

protagonismo extremamente mais elevado e contemplado, em filmes abertamente feitos 

por pessoas queer e direcionados para pessoas queer. Filmes cujo potencial inclusive 

ultrapassa a categoria “gay”, por abordar outras formas de ser, outras identidades.  

“Performances marcam identidades, dobram o tempo, reconstroem e adornam o 

corpo, e contam histórias” (SCHECHNER, 2013, p. 28). A performance reflexiva, lida 

como uma performance pós-brechtiana, que traz de volta a alegria e o prazer com fins de 

mobilização, é uma performance que pode nos alimentar, dar-nos novas e positivas visões 

sobre nós mesmos, enquanto sujeitos socialmente dissidentes. O senso de utopia pode ser 

usado como algo que nos move. Esses filmes, muito além de encenarem momentos de 

prazer, alegria, celebração, sinalizam-nos que também é possível para nós, gays, lésbicas, 

travestis, o ato de celebrar, cantar, dançar, viver, sermos felizes.  

Eis a nossa vingança musical em cena. 
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