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A normatividade e a norma: o queer em The Rocky Horror Picture Show 
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O presente texto analisou a trajetória dos personagens Brad e Janet no musical The Rocky 
Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975). Partindo do princípio que o filme teria uma 
proposta de trabalhar com sujeitos queer, o mesmo foi analisado com o intuito de 
investigarmos se as subversões de gêneros observadas no filme propõem efetivamente 
questionamentos acerca dos padrões heteronormativos, ou se servem para reforça-los. Em 
nossa interpretação, a palavra queer em “Teoria Queer” denota um esforço em criticar crenças 
universalizadas e naturalizadas de um regime de normalização. Se Brad e Janet representam o 
padrão da norma heteronormativa no início do filme, sua trajetória de descoberta e 
experimentação ao longo da narrativa vai lhes apresentar outras possibilidades sobre as 
vivências de seus gêneros e sexualidade. Como afirmou Judith Butler (1993), não existem 
sujeitos que conseguem analisar normas de sexo e gênero de maneira distanciada, mas é 
possível aproveitar as brechas encontradas nessas normas, questionando-as e tentando 
modificá-las. 
 
Palavras-chave: Teoria Queer, Cinema, The Rocky Horror Picture Show 

 

This work analyzed the trajectory of the two main characters in the musical The Rocky Horror 
Picture Show, Brad and Janet (Jim Sharman, 1975). Departing from the idea that the film 
would work with queer subjects, it was analyzed with the objective of investigating if the 
gender subversions present in the film effectively question heteronormative patterns, or serve 
to reinforce them. In our interpretation, the word queer in “Queer Theory” reveals an effort to 
criticize universalized and naturalized beliefs of a regime of normalization. If Brad and Janet 
represent the heteronormative standard in the beginning of the film, their trajectory of 
discovery and experimentation in the course of the narrative will present them other 
possibilities to live their genders and sexualities. According to Judith Butler (1993), there are 
no subjects who can analyze sex and gender norms in a distanced way, but it is possible to 
take advantage of the gaps found on such norms, questioning and trying to modify them.  
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No livro “Problemas de Gênero” (2003), a filósofa norte-americana Judith Butler 

inicia sua discussão acerca dos binômios envolvidos no entendimento do que são homens e 

mulheres e os papéis que lhes são atribuídos na sociedade ocidental. A autora busca desfazer a 

noção de que gênero e sexo são dois conceitos que podem ser estudados independentemente, 

sendo o primeiro termo a interpretação cultural do segundo. Para ela, if gender is the cultural 

meanings that the sexed body assumes, then a gender cannot be said to follow from a sex in 

any one way (1993, p.10). Isto é, se o gênero pode ser assumido (e estudado) 

independentemente do sexo atribuído ao corpo, ambos os termos não sustentam uma relação 

estável e mimética. Assim, para Butler, não se pode dizer que o gênero “homem” deriva 

necessariamente de um corpo “macho”, ou que o gênero “mulher” deriva necessariamente de 

um corpo “fêmea”i. Se gênero e sexo são teorizados em separado, de acordo com Butler, 

gender itself becomes a free-floating artifice, with the consequence that man and masculine 

might just as easily signify a female body as a male one, and woman and feminine a male 

body as easily as a female one. (ib., p.10). Entretanto, existe uma lógica que atua sobre as 

noções de sexo e gênero e impõe à relação entre tais termos uma ideia de causalidade. Nessa 

lógica, sexo e gênero não são dois atributos independentes e as possibilidades de combinar 

classificações de sexo e gênero não são infinitas. Por isso, as combinações que Butler propõe, 

possíveis na teoria e no dia a dia, não são vistas como possíveis dentro do sistema sexual 

binário hegemônico.  

Judith Butler discute, então, o que chama de “gêneros inteligíveis” (2003, p.38). Tal 

inteligibilidade é estabelecida através da coerência entre os termos “sexo”, “gênero” e 

“desejo”. Nesse sistema, sexo, gênero e desejo mantem relações fixas que produzem a 

heterossexualidade como consequência lógica de si mesma. Isto é, a origem do sistema se 

justifica pelo que o sistema produz, e o que o sistema produz justifica a origem. Assim, a 

heterossexualidade se mostra como sendo a norma, seja ela natural ou essencialista: homens 

são machos e desejam mulheres, portanto, fêmeas; mulheres são fêmeas e desejam homens, 

portanto, machos. Nas palavras da autora,  

 

[w]hether as a naturalistic paradigm which establishes a causal continuity among 
sex, gender, and desire, or as an authentic-expressive paradigm in which some true 
self is said to be revealed simultaneously or successively in sex, gender, and desire, 
here ‘the old dream of symmetry’, as [Luce] Irigaray has called it, is presupposed, 
reified, and rationalized (BUTLER, p.30). 
 

Tal “velho sonho de simetria” depende da noção de que sexo e gênero são atributos 

ligados por uma relação de causalidade, e que os gêneros inteligíveis são apenas aqueles que 
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de nenhuma forma inserem alguma assimetria entre sexo, gênero e desejo. Apesar de tudo 

isso, não se pode negar que há corpos e experiências “assimétricas”. Ao mesmo tempo em que 

o sistema lógico descrito por Butler determina o que é possível dentro dele, o que não 

corresponde às suas expectativas permanece nas margens, em uma região de ininteligibilidade 

que define os limites para o que é inteligível. A discussão da coerência (e da incoerência) 

sexo-gênero-desejo se mostra como um interessante ponto de partida para a reflexão acerca da 

representação cotidiana de mulheres e homens em diversos meios de comunicação. De que 

forma esses corpos, “[s]ujeitos de sexo/gênero/desejo”, conforme escreve Butler, são 

apresentados ao olhar do observador, e qual é o olhar que os apresenta no que se refere às 

noções de gênero e sexualidades?  

A inteligibilidade de gênero contestada por Judith Butler encontra espaço nas 

discussões acerca do queer, já que segundo Annamarie Jagose, queer focuses on mismtaches 

between sex, gender, and desire (1996, p.3). A desconstrução de uma lógica que legitima uma 

relação de coerência entre sexo, gênero e desejo é um dos elementos no filme que nos 

propomos a examinar. Tanto para pensar nas trajetórias dos dois personagens, Brad e Janet, 

personagens principais de The Rocky Horror Picture Show, assim como para os outros que 

irão fazer parte da narrativa, e que modificarão a vida do casal principal. Para Annamarie 

Jagose (1996), o termo queer resiste a definições sobre os sujeitos, e problematiza o 

entendimento de identidade.  

 Quando Judith Butler afirma que o papel da crítica feminista é “... formular, no interior 

dessa estrutura constituída, uma crítica às categorias de identidade que as estruturas jurídicas 

contemporâneas engendram, naturalizam e imobilizam” (2003, p.22), ela se alia ao projeto 

queer de quebra dos binarismos e de fixidez identitárias. Segundo a autora, a ideia dos 

teóricos queer não é banir categorias como “gay”, “lésbica” e até mesmo “mulher”, mas sim, 

... to make us consider at what expense and for what purposes the term are used, and through 

what relations of power such categories have been wrought (1993, 20). O queer, de Teoria 

Queer, traz para o primeiro plano o esforço de criticar crenças naturalizadas e universalidades 

de um regime de normalização que constitui os sujeitos. Para a autora Janet R. Jakobsen 

(1998), o queer resiste às noções sobre as quais os corpos são produzidos socialmente, e 

procura pensá-los além das normas e normatividade que são características de uma sociedade 

heteronormativa. Portanto, um filme como o discutido neste artigo, pode ser válido para um 

questionamento das categorias de identidade, dos binarismos que ainda marcam e separam os 

corpos, e de como os mesmos são representados nas imagens. 
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 De acordo com Jakobsen (1998), há uma tensão na teorização queer no que diz 

respeito ao uso de queer como substantivo, “as a (de-essentialized) identity position” and the 

use of the verb to queer, “suggesting the work of queering, of acting in relation, opposition, 

or resistance to the norm” (JAKOBSEN, p.516). O que Jakobsen chama de “norma” é uma 

das forças que, segundo ela, junto à ideia do que é normal— the average, the everyday, the 

commonsensical — formam o regime de poder chamado de normatividade: Normativity is a 

field of power, a set of relations that can be thought of as a network of norms, that forms the 

possibilities for and limits of action. Norms are the imperatives that materialize particular 

bodies and actions (JAKOBSEN, p.517).   

 Em relação à sexualidade, tal rede de normas limita as possibilidades de vir a ser aos 

binários homem/mulher, feminino/masculino, heterossexual/homossexual. Abordar essas 

normas de uma perspectiva queer seria uma prática de resistência contra o regime 

heteronormativo, que se baseia naqueles binarismos. Sendo assim, Jakobsen (1998) trabalha a 

importância de entendermos as normas, o normal e a normatividade como questões separadas, 

e articuladas entre si. Além de pensar a norma, o normal e a normatividade como três 

elementos separados, é fundamental entender como esse mecanismo de homogeneização 

funciona na sociedade, assim como é apresentado no campo visual. Desta forma, o cinema 

pode ser um meio de legitimação ou de subversão desse mecanismo. Not all norms are 

related to normativity and the normal in the same fashion (ib., p.517), mas no momento em 

que os três se relacionam formam um mecanismo de opressão que tenta suprimir e silenciar ao 

máximo a expressão de uma diversidade. The dominant normativity is organized around 

normalization (ib., p.18), e como afirmou Jakobsen, no contexto ocidental a 

heterossexualidade é a normatividade hegemônica.  

 

Heteronormativity”, for example, normalizes heterosexuality, making heterosex the 
normal term, the commonsensical position, unremarkable and everyday, in relation 
to which nonheterosex is queer, odd, to be commented on and policed. 
Heteronormativity, howhever, is not only the norm that enforces heterosexuality 
over against homosexuality but the network of norms that sustains its organizatio 
(ib., p.518) 

 

 O filme musical The Rocky Horror Picture Show (1975), dirigido por Jim Sharman e 

escrito pelo escritor e ator britânico Richard O’Brien, teve origem em um musical para teatro 

escrito por O’Brien (que também faz o papel de Riff Raff tanto na versão teatral quanto na 

versão para o cinema), que chegou aos palcos em 1973 sob o título The Rocky Horror Show. 

Devido ao sucesso da versão para os palcos em Londres, o show rapidamente chamou a 
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atenção de produtores nos Estados Unidos. Rocky Horror também atingiu grande sucesso nos 

teatros norte-americanos; por isso, os produtores decidiram fazer uma versão para o cinema 

que servisse como publicidade para a produção do musical para a Broadway que estavam 

preparando.  

 O filme, entretanto, não atingiu grande popularidade. Na verdade, os produtores 

descobriram que a “popularidade” do filme em Los Angeles se devia ao fato de que fãs do 

filme iam assisti-lo repetidas vezes. Então, passaram a exibi-lo como um Midnight Movie nos 

cinemas de Nova York. O sucesso dessa estratégia foi tão grande que logo o filme estava 

sendo exibido por todo os EUA, em muitos lugares duas vezes por semana, dando início a um 

culto que ainda sobrevive em muitos lugares (incluindo o Brasil) (WEINSTOCK, 2000). 

Apesar do sucesso do filme com os espectadores, Weinstock aponta que [s]urprisingly, Rocky 

Horror has received only a limited amount of scrutiny from scholars and film critics, who 

[…] have focused mainly on the film’s status as a cult movie, on its audience, an on its gender 

politics (ib., p.3). O objetivo deste trabalho é observar The Rocky Horror Picture Show e 

tentar ler as representações de sexualidade no filme para descobrir se elas emergem de uma 

perspectiva binária heterossexual no que concerne sexualidade e gênero e servem para 

reforçar tal binário, ou se a perspectiva do filme desafia e resiste a norma heterossexual.  

 A questão da heteronormatividade é fundamental para pensar The Rocky Horror 

Picture Show, e a crítica que o filme quis afirmar. Não somente os personagens que habitam o 

castelo de Dr. Frank-N-Further, que a princípio poderiam ser considerados queer, como o 

casal principal. Desde o princípio, o filme caracteriza o modelo de relação padrão de Brad e 

Janet como paródia, mas é importante entender como ele produz esses significados, e de que 

forma desconstruiu aos poucos a heteronormatividade presente no início da história.  

Nos créditos iniciais do filme, vemos a definição de Brad e Janet como o herói e 

heroína do filme, atestando o casal principal da história. The Rocky Horror Pictures é uma 

clara paródia aos gêneros cinematográficos de ficção científica e horror, em especial. Nos 

filmes inseridos nestes gêneros, principalmente pensando naqueles feitos até a década de 

1970, a lógica do herói que salva a indefesa heroína perpassa várias das histórias, em que a 

mulher não é construída enquanto sujeito de voz ou agência, capaz de salvar a si, já que ela 

sempre precisa de alguém que a tire do perigo no qual se encontra. Por ser uma paródia, o 

filme se utiliza do exagero para ampliar esses estereótipos, apostando inclusive nas expressões 

exageradas dos atores, como por exemplo as caras de horror de Janet quando conhece os 

habitantes do castelo do Dr. Fran-N-Furter, e seus constantes desmaios durante as músicas 

Time Warp e Sweet Transvestite.  
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 A primeira imagem do filme é o foco em uma cruz no topo de uma igreja, a trilha 

sonora é o som de uma música conhecida como representativa de um casamento, e na medida 

que a câmera vai se afastando ficamos sabendo que é exatamente isso que está acontecendo. 

Neste sentido, entender o filme como uma trajetória dos dois personagens é fundamental, e a 

primeira cena é simbólica daquilo que os personagens representam no início da história, e 

como eles vão modificar durante o resto da narrativa. Gender norms operate by requiring the 

embodiment of certain ideals of feminity and masculinity, ones which are almost realated to 

the idealization of the heterosexual bond (BUTLER, 1993, p.22). Essa fala de Butler é um 

caminho para entender o que os personagens de Brad e Janet representam, e a que valores que 

os mesmos correspondem nesse momento inicial. Além da construção desses ideais de 

feminilidade e masculinidade, para consumar sua relação (hetero)normativa, Janet expressa 

seu sonho de casar, e Brad apresenta-se como o homem sem saída para poder efetivamente 

consumar sua relação com a mulher amada.  

Desta forma, é interessante pensar na frase que aparece no carro dos noivos que estão 

se casando na cena inicial do filme: Wait til tonite / she got hers now he’ll / get his. Nesta 

frase, os papéis de gênero são bem definidos: mulheres desejam o romantismo do casamento; 

homens querem sexo. O desejo sexual das mulheres é irrelevante nessa construção; este 

também é um constructo muito comum do casamento heterossexual tradicional. Janet pega o 

buquê da noiva, e Brad é alertado de que será o próximo a se casar. Ela fica muito excitada 

com a ideia, mas ele não parece muito feliz. Quando Judith Butler trata da questão da 

performatividade, ela se refere à idéia de que o “gênero é uma espécie de imitação 

persistente” (2003, p.8), entendida como real pela sociedade. Social constraints, taboos, 

prohibitions, threats of punishment operate in the ritualizaed repetition of norms (BUTLER, 

1993, p.21), sendo o casamento um desses momentos que marcam esse ideal heteronormativo 

de relação. Neste ideal, a heterossexualidade é o elemento da questão que determina as formas 

de relação social e defende de uma norma comportamental para mulheres e homens, 

relegando às margens outras maneiras de se relacionar que escapem tal sistema de normas.  

Segundo Butler, o sistema de normas hetero se baseia em instâncias performativas 

que, ao mesmo tempo, declaram algo que produz um resultado palpável que justifica e 

constrói o ideal heteronormativo. Nas palavras da autora:  Performative acts are forms of 

authoritative speech: most performatives, for instance, are statements which, in the uttering, 

also perform a certain action and exercise a binding power (ib., p.17). No momento em que o 

padre na cerimônia afirma “Eu os declaro marido e mulher” ele torna o casal como 

representativo de uma norma e moral social, os diferenciando daqueles que vivem suas 
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relações afetivas e sexuais de outra maneira. Porém, essa questão vai além da diferença, já 

que os casados possuem um status de privilégio em uma sociedade heteronormativa.  

 É importante pensar a questão do gênero como inserida em uma matriz 

heteronormativa a partir da qual mulheres e homens são construídos para um ideal de 

coerência entre seu sexo, gênero e desejo. Como afirmou Judith Butler, ... the subject only 

comes into inteligibitlity through the matrix of gender (1993, p. 22), por isso, não existe um 

sujeito anterior a esse discurso. O que não significa que não existam formas de subversão 

dessa mesma matriz. Segundo Butler, existem brechas nessas normas, e serão através delas 

que se encontrarão formas de pensar os gêneros de maneiras diferentes, e o filme em questão 

consegue trabalhar essas brechas para discutir a (hetero)normatividade. 

 Outro momento interessante do filme é quando o casal, Brad e Janet, cantam a música 

Damn it, Janet. Esta cena marca a celebração dos papéis de gênero bem definidos para 

homens e mulheres. Brad, hesitante, tenta escapar ao assunto, mas Janet está ansiosa para 

ouvir a proposta. O casal caminha em direção ao cemitério atrás da igreja e começa a cantar. 

As falas de Brad são clichés sobre o amor e a superação de dificuldades, como se ele estivesse 

apenas reproduzindo o destino inevitável de um adulto, que é se casar, apesar de ele não 

parecer satisfeito com esse destino e expressar isso no refrão damn it, Janet, I love you. As 

falas de Janet celebram o destino da vida adulta, mas em uma versão feminina: ela inclui 

competições acerca do valor do anel de noivado e da importância do fato de Brad ter 

conhecido seus pais. Seu refrão, Brad, I’m mad, caracteriza Janet como excessivamente 

emocional, o que está de acordo com o estereótipo da mulher apaixonada.  

 Apesar de parecer que, até agora, o filme apenas repete significado os significados 

tradicionais ligados ao casamento, a repetição vem na forma de paródia, o que deve muito à 

atuação exagerada dos atores envolvidos nesta cena. Janet suspira e ri timidamente em seu 

conjunto lavanda, fazendo-se extremamente “feminina” e “pura”. A celebração da união dos 

dois não envolve sexo, nem mesmo um beijo mais apaixonado. O exagero das características 

de gênero de Brad e Janet, a reafirmação da caracterização tradicional da cerimônia de 

casamento e outros significados sociais conectados ao evento, como casamento-morte, 

mulher-romantismo, homem-sexo, dá o tom para o contraste que irá se estabelecer contra o 

que virá depois, ou seja, o encontro de Brad e Janet com Dr. Furter e a consequente 

descoberta dos prazeres do sexo.  

 Depois da cena em que o casal canta na frente da igreja, eles resolvem visitar o Dr. 

Scott, um professor que foi o responsável pelo o primeiro encontro deles, na noite em que 

viajam está chovendo, e eles se perdem na estrada. No caminho um pneu fura, e eles precisam 
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pedir ajuda. Nesta cena existem dois detalhes interessantes para pensar a questão do próprio 

destino traçado pelos personagens na primeira cena, primeiramente é a placa dizendo dead 

end na estrada quando eles percebem que estão perdidos, e depois o pneu furado. A placa 

dizendo dead end pode simbolizar o caminho tradicional escolhido pelo casal na primeira 

cena, e que se fosse seguido, eles não teriam a possibilidade de conhecer outros possíveis 

caminhos.  

 A mansão de Dr. Frank-N-Furter é o único lugar que eles avistam na estrada, então 

caminham até ela para pedir ajuda, uma ajuda que eles perceberão depois, irá além do pneu 

furado. Na cena em que entram na mansão o diretor explorou as feições de Brad e Janet de 

maneira exagerada, assustados com as pessoas estranhas que lá encontraram. Principalmente 

com a personagem da Janet, que desmaia durante duas canções, e a Brad sendo apresentado 

como o herói que está li para protegê-la. Na mansão, depois de conhecerem Riff Raff 

(Richard O’Brien), Magenta (Patricia Quinn) e os convidados da festa que estava 

acontecendo, Dr. Frank-N-Furter aparece cantando a música Sweet Transvestite. Como pode-

se notar, Furter não apenas se direciona a seus convidados, mas também àqueles que estão 

assistindo o filme, em uma posição afirmativa, orgulha-se de sua postura queer perante o 

casal heteronormativo assustado assistindo o que estava acontecendo.   

 A música Sweet Transvestite nos apresentará o dono da mansão, mas também sua 

posição de fala, e como se coloca em frente à sociedade e as normas que são legitimadas por 

pessoas como Brad e Janet. Tanto Frank, aqueles que moram no castelo, e seus convidados da 

festa, são representativos dos gêneros que fogem a inteligibilidade afirmada por Judith Butler, 

são incoerentes para o olhar heteronormativo. Durante a música ele se apresenta como sendo 

do planeta Transexual, na galáxia Transylvania, um alienígena que não é da Terra. Nesse 

sentindo, Dr. Frank-N-Furter é o outro, o estranho em relação à Terra heteronormativa. Antes 

da cena em que Frank canta Sweet Transvestite, Brad menciona a possibilidade daquelas 

pessoas serem estrangeiras, e essa fala é interessante para pensar o estranhamento de pessoas 

como Brad em relação aos habitantes daquela mansão. Uma metáfora eficaz para pensar a 

inteligibilidade dos gêneros binários naquela sociedade.   

 Dr. Frank veste meias arrastão, saltos altos de plataforma, calcinha preta e um corset 

de couro preto, roupas usualmente associadas ao gênero feminino, sexualidade excessiva e 

sadomasoquismo. Sua atitude incisiva, por outro lado, é legitimada como sendo do gênero 

masculino. Nas palavras de Lamm, Frank problematizes gender assumptions based on visual 

appearance (2008, p.198), e descontrói a conexão entre gênero e sexualidade quando afirma 

na música: Don’t get strung up / by the way I look / don’t judge a book by its cover / I’m not 
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much of a man / by the light of day / but by night I’m one hell of a lover. Aqui não importa se 

sua masculinidade não é confirmada por suas roupas “femininas” ou se sua feminilidade é 

“errada” de acordo com seu corpo e sua atitude afirmativa. Para ele não existe diferença entre 

se relacionar com um homem ou uma mulher, aparência, masculino/feminino, não significam 

nada para Frank. Essa afirmação é confirmada a partir do “ensinamento” de Frank a Brad e 

Janet, quando ele consegue satisfazer os desejos sexuais de ambos personagens independente 

da lógica heteronormativa. As atitudes deste personagem desafiam as normas que são 

marcadas no corpo de qualquer um, ele desafia pela forma que entende seu corpo e como 

vivencia o prazer sexual. Não se restringe a lógica nenhuma, assume sua postura de 

alienígena/estranho referente às verdades heteronormativas da Terra.  

Durante Sweet Transvestite, Brad insiste com Frank por um telefone, e ele responde na 

música com o trecho:  by the light of the night when it all seems alright I'll get you a satanic 

mechanic. Neste momento, o dono da mansão refere-se a necessidade de um “mecânico” para 

arrumar Brad (assim como Janet), e o “satânico” é um contraponto ao começo do filme em 

que ambos estavam estabelecendo um relacionamento heteronormativa sob a “benção” de um 

saber cristão. Ao final de “Sweet Transvestite”, Frank convida Brad e Janet para ir ao seu 

laboratório, onde irá apresentar a todos sua “criação”.  Ao fazer isso, Dr. Frank não está 

apenas produzindo a si mesmo como oposto ao sistema cristão ao ser um “mecânico 

satánico”, msa também como um cientista, que pode, através da ciência, derrubar conceitos 

tradicionais baseados na religião.  

Frank sai do salão e deixa Brad e Janet com seus servos Riff Raff e Magenta, que 

despem do casal suas roupas—marcadores dos géneros tradicionais. Sem suas roupas, o casal 

recai no que Frank diz no início de “Sweet Transvestite” sobre roupas: é removendo suas 

roupas que Brad e Janet são iniciados nos prazeres do amor, “descobertos” das restrições de 

gênero. Depois que Frank apresenta sua criação, um homem chamado Rocky (Peter Hinwood) 

que criou para seu próprio prazer, Janet e Brad são colocados em quartos separados para pasar 

a noite. Frank visita a ambos, aparecendo a Janet como Brad e a Brad Como Janet. De acordo 

com Lamm, Frank plays with gender anxieties in his sex scenes with Brad and Janet to rouse 

questions of imitation and the naturalization of identity (LAMM, p.199).  

Janet, no ideal normativo, deve desejar Brad e seu corpo e gênero bem definidos como 

masculinos. Apesar de Frank aparecer para ela como Brad ao entrar no quarto, ele se revela e 

ela percebe que, apesar de Frank não ser Brad, ela o deseja de qualquer forma. A mesma coisa 

acontece a Brad, que descobre que Frank não é Janet mas também o deseja de qualquer 

maneira. Como aponta Lamm, Frank intends to be discovered in his disguise […]. This 
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intentional revelation functions pedagogically as a means of seducing the two naïve 

youngsters into crossing the sexual boundaries set by regulatory sociosexual systems 

(LAMM, p. 199). Como Frank sugere em Sweet Transvestite, ele é um amante excepcional, 

independente da lógica heteronormativa.   

No último número musical do filme, Columbia (Little Nell), Rocky, Brad e Janet 

cantam sobre como a liberdade sexual aprendida com Frank mudou suas vidas. Os quatro 

personagens, que haviam sido transformados em estátuas, são transformados em pessoas 

novamente e dançam usando roupas preparadas por Frank baseadas em sua própria imagem: 

corsetes de couro, estolas de penas, maquiagem pesada e saltos altos. Cada um dos 

personagens vem à frente do palco cantar sobre seus sentimentos em relação ao que aconteceu 

na mansão. Nell e Rocky celebram a liberdade sexual orgasmática trazida pelas experiências 

com Frank. Brad ainda resiste, dizendo que o que aconteceu foi “apenas um sonho”, 

desejando que o sonho vá embora. Mas o despertar de sua sexualidade é algo mais forte que 

ele, e ele não consegue impedir seu corpo de dançar uma coreografia sensual e o prazer que 

obtém dela. Para Janet, as experiências na mansão de Frank trouxeram liberdade e “realidade” 

no que Brad chama de “sonho”: os prazeres físicos do corpo sexualizado. Frank finalmente 

reaparece, perto do fim da música, no centro do grupo. Ele canta sobre deixar-se levar pelos 

prazeres do corpo. O grupo atinge o clímax quando todos pulam em uma piscina, onde 

começam uma orgia que não tem limites de gênero: as todas combinações entre eles são 

possíveis e igualmente prazerosas.  

 Esta última música demonstra que deixar de lado a heteronormatividade pode resultar 

na descoberta de novas possibilidades de prazer para os personagens. E neste sentido, pode-se 

afirmar que The Rocky Horror Picture Show consegue apresentar uma proposta de sujeitos 

queer, já que abre diferentes possibilidades para seus personagens em que estes podem resistir 

e questionar a (hetero)normatividade. Brad e Janet já não são mais os mesmos, e certamente 

que o seu próprio casamento não continuará da mesma forma que eles imaginaram no início 

do filme. Nas palavras de Lamm,  Frank’s queer counter-knowledge […] does provide a 

space of freedom within which scenarios can be played out and lives can indeed be lived 

without the oppressive shame that societies thrust upon their citizens (2000, 202).  

Lamm reconhece que o final do filme é uma tragédia devido à morte de Frank, mas 

para Brad e Janet as coisas mudaram, já que seu futuro enquanto indivíduos, e enquanto casal, 

ficará aberto para novas possibilidades. O autor defende que o filme quebra com a expectativa 

do acontecimento do casamento dos dois personagens como o próximo passo de suas vidas, e 

quebra com uma expectativa em relação ao próprio filme, na medida que numa narrativas 
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cinematográfica mais tradicional o desfecho seria o casamento ou uma previsão de que eles 

casariam em um futuro próximo (LAMM, 2000).  

 Apesar de concordarmos com Lamm que Rocky Horror rompe as expectativas do 

espectador de assistir a um casamento ao final de um filme em que os personagens principais 

são um casal heterossexual que planeja se casar, nos sentimos menos otimistas com o final do 

filme porque Riff Raff e Magenta acabam por matar Furter. O fim de Furter vem das mãos de 

seus companheiros transilvânicos, que julgam seu comportamento excessivo até mesmo para 

seus padrões. Por que é impossível deixar Brad e Janet emergirem da experiência com Furter 

e voltar a seu mundo como mais queer e subversivos, e manter a mansão de Furter lá para a 

subversão de outros que porventura passem por aquela estrada? Lamm aponta que o final 

aberto do filme, em que Brad, Janet e Dr. Scott permanecem no que resta da mansão depois 

de lamentar a morte de Frank, recusando-se a voltar para seu mundo “real” representa o seu 

desejo de manter-se queer como Frank os ensinou.  Entretanto, talvez se Brad and Janet 

voltassem para seu mundo como seres experientes na área da liberdade sexual, eles poderiam 

mostrar que o sonho que viveram na mansão de Frank não acabou: aquele sonho poderia se 

materializar na realidade. A liberdade sexual que atingiram se provaria possível no mundo 

“real”, ao invés de permanecer restrita ao mundo de fantasia dos tranilvânicos. Nesse sentido, 

não entendemos o final de Rocky Horror como queer, porque a liberdade sexual de Frank é 

punida e banida do planeta. Se Janet e Brad estão paralisados e não podem deixar as ruínas da 

mansão e espalhar o queer que aprenderam lá, teriam sido em vão os excessos de Frank? Por 

outro lado, Brad e Janet continuam vivos, e não são mais aquele casal ingênuo do começo da 

história. Em uma das últimas músicas cantadas por Furter, ele afirma: Don’t dream it / Be it, e 

se Brad e Janet aceitarem o conselho, o sonho imaginado dentro da mansão poderá será vivido 

no mundo real. 

 

 
                                                           
i Na construção desta frase, buscamos ressaltar a distinção entre sexo (biológico) e gênero (cultural) utilizando as 
palavras “mulher/homem” em referência à ideia de gênero e “macho/fêmea” em referência à ideia de sexo. 
Ressaltamos, porém, que a distinção entre sexo-biologia e gênero-cultura deve ser problematizada, a fim de não 
reduzirmos gênero a sexo e compreendermos o sexo como um atributo fora do discurso. Judith Butler (1994) 
elabora sobre a distinção sexo/gênero no artigo Against Proper Objects. 
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