Resenha
SHOWGIRLS: UMA ODE AO DEBOCHE NA
REPRESENTAÇÃO DO CLICHÊ HOLLYWOODIANO
Marcus Lemos1

Resumo: Esta análise visa buscar novos olhares, inicialmente ignorados pela
critica cinematográfica, no filme Showglrls, de Paul Verhoeven. Buscando
como alternativas instruções narrativas que dão ênfase aos cunhos sarcásticos
que circundam esta produção, a pesquisa tem como foco a representação
da cultura de massa norte-americana enquanto manobra satírica para uma
exposição de seu contraditório moralismo nacionalista.
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“There’s always someone younger and hungrier coming down the stairs after you”2,
afirma Cristal Connors (Gina Gershon) no ato final de Showgirls (1995). Sua
colocação sintetiza bem a aposta de Paul Verhoeven na produção de seu clássico
da meia-noite. Analisando a manutenção da indústria da fama e a hierarquia
de seu poder, constrói uma narrativa com foco na jornada de uma anti-heroína
como ponto de partida para sua crítica ao showbiz norte-americano.

Este período, que data o início dos anos de 1990, é marcado um momentochave no meio cinematográfico onde o sexo, que havia sido pulverizado em
prol de um boom pudico-social, reencontrava suas representações na grande
mídia, sendo especialmente readotado pelo cinema de autor. Nesta abertura
discursiva, tratar sobre sexo explícito era uma atitude narrativa que afastaria
a moralidade quanto à obscenidade. Assim, novas representações visuais da
nudez acabaram encontrando novos caminhos em narrativas artísticas.
Verhoeven era muito conhecido em seu meio de origem, circulando pelo
cinema europeu setentista. Após a ultra visibilidade que seu Louca Paixão
(1973) alcançou, gerando indicações aos grandes prêmios acadêmicos de
cinema do ano, o diretor volta sua produção para o cenário norte-americano,
onde ascende, utilizando como uma de suas estratégias narrativas as diferentes
concepções do corpo feminino sob a ótica sexual.
Uma década e meia depois de seu debut no mercado hollywoodiano, o
diretor - responsável por dezenas de sucessos que variam entre blockbusters e
experimentações como O Quarto Homem, Conquista Sangrenta e O Vingador
do Futuro - se cansa da fórmula exigida pela indústria e aproveita este cenário
de eclosão categorizante para prosseguir sua nova linha de pesquisa. Instinto
Selvagem (1992), inicia seu flerte com as metodologias femininas e sexuais, mas
Showgirls acaba levando à raiz a estruturação do que o new extremism3 é. Walter
Salles explicita bem a conceituação desta nova onda de erotismo explícito:

2
3

“Sempre há alguém mais novo e mais faminto descendo as escadas depois de você”.

New extremism é uma expressão cunhada pelo crítico James Quandt sobre
a tendência cinematográfica de novas representações visuais do sexo explícito.
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Há sinais por todos os lados. Na pintura, no cinema, na
fotografia e na literatura. Depois do conservadorismo dos
anos 80 e 90, volta-se a falar da nudez dos corpos, de desejo
e de erotismo. O jornal francês Le Monde define o momento
como um “violento e salutar retorno ao real, em oposição à
amnésia imposta – e aceita – nas últimas décadas”. Não que
o nu estivesse ausente da vida contemporânea. Ao contrário,
foi banalizado mundo afora pela publicidade, que disseminou
imagens de corpos “asseptizados”, retocados digitalmente para
vender todo tipo de produto.

O filme foi ridicularizado pela crítica especializada, sendo negativamente
encarado como o produto principal decorrente do cinema de arte pornô
com um cunho populista – porque tradicionalmente esta categoria traz em
sua composição cenas que carregam o sexo em seu âmbito mais real, sendo
visível a tela uma penetração, como na pornografia, por exemplo. Entretanto,
Showgirls, abusa da superexposição e dos cunhos sexuais, mas não concretiza
tradicionalmente nenhum destes.
O que incomoda é a sua megalomania e a variação de diferentes tipos
de repetições estruturais e tradicionais. Suas representações sexuais têm a
intenção de designar ao espectador nada além de repugnância.
O filme circunda a saga da anti-heroína Nomi Malone, (Elizabeth Berkley),
uma aspirante a dançarina que almeja a fama e foge de sua cidade do interior
estadunidense para tentar a vida em Las Vegas. Ao chegar a cidade dos sonhos,
Malone percebe que o ramo do entretenimento não funciona da forma como
ela imagina, tampouco a vida adulta, explorando em narrativas desconexas
diversos pontos e interações desta proposição. Essa sinopse parece mais uma
de um blockbuster qualquer onde uma novata rebelde tenta alcançar seus
objetivos aos encalços de uma megera - Cristal. O que transforma a narrativa
deste filme não é a própria figuração sexual que o filme agrega, mas seu
conjunto que tenta expor a podridão enraizada neste sistema.
Kitsch é a palavra que melhor representa a estética do hotel-cassino, da
cidade e do meio qual o filme se passa e que consequentemente refletem a
todo momento as relações de repetições quais denuncia. Essas repetições
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variam desde atitudes que a personagem principal repreende e ocasionalmente
reproduz, até cenas literalmente iguais pensadas duas vezes com atores diferentes
nas mesmas reproduções de poder. Aqui, o foco é evidenciar o escândalo, a
corrupção e o abuso que assolam as pessoas envolvidas nesse meio.
Nomi constantemente traz à tona a metáfora da dança enquanto seu
ato libertário – o que carrega consigo mesma em todo ato de recomeço. É
relembrada a todo instante que ao apostar todas suas fichas em uma única
possibilidade, tudo pode perder, mesmo agindo de forma completamente
inconsequente – retratada por Verhoeven a todo instante de forma excessiva,
quase forçada. Esta é uma característica identificada em todas as personagens,
que vivem sob uma bolha melodramática.
A hierarquia de poder dentro da indústria do entretenimento é o ponto
principal para entendermos o porquê do acumulo milimetricamente pensado
aos excessos do filme. Ao começarmos por Nomi, uma jovem-adulta que já
cometeu muitos erros em sua curta trajetória e vive na eminência de não
repeti-los, insistindo na amplificação de um sonho. Deseja insistentemente
ascender dentro deste sistema, explorando desde suas menores esferas – onde
inicia sua carreira, na boate Cheetah – até as grandes plataformas referenciais
de sucesso da cidade – sendo a estrela principal do espetáculo Goddess.
Puro clichê, mas adotados a corrupção, ao machismo, prostituição, luxo e
a superexposição feminina, compõem em unidade a raiz do problema qual
o filme deseja expor: a construção metafórica referente a indisposição do
diretor com o campo de trabalho norte-americano e a exposição fraudulenta
de um sistema abusivo.
Segmentos que explicitam o assédio e a prostituição quase forçada por
grandes produtores e esquemas de acobertamento sobre casos de estupro
cometidos por pessoas famosas são algumas das pautas adotadas pelo
diretor a expor, evidenciando há mais de 23 anos problemas que já eram
de conhecimento notório, mas que foram expostos apenas recentemente
pela grande mídia - como os escândalos envolvendo Harvey Weinstein
e Kevin Spacey. Levando em consideração o protecionismo nacionalista
cultural norte-americano, entendemos que uma crítica ao sistema adequada
a uma nova decorrência estilística que flerta com a quebra do falso-pudor
e flerta a todo instante com atuações e composições exageradas não sejam
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agraciadas facilmente pela mídia especializada, assim sofrendo dezenas
de críticas.É necessário olhar Showgirls na contemporaneidade com novos
olhares, que o distanciam da análise do movimento cultural protecionista
que retratava. É difícil conceber a qualidade de um filme cuja intenção
seja o deboche e o exagero clichê representativo de uma indústria, com
atuações sofridas e forçadas, mas ao mesmo tempo o que fortifica a critica
de Verhoeven é sua análise e a miscelânea destes infortúnios propositais em
sua composição cinematográfica. Este filme não é um ponto fora da curva de
sua cinematografia. Isto é, quando pensamos na entrega e feitura do conceito
originalmente proposto. Sua mise-en-scène opulenta continua a atrair e
prender obsessivamente o espectador, mas entra em oposição aos contrastes
adquiridos pela linguagem temática e narrativa abordadas, como a utilização
excessiva de violência unida ao embate do patriarcado, a exposição do
machismo e a desconstrução do glamour perante ao sexo, ao mesmo tempo
destrinchado e coibido pela sociedade americana
Alguns conceitos e sequências nos ajudam a compreender melhor a
ilustração instaurada pelo diretor. As repetições mais uma vez aqui tornam
a tona, onde a coreografia utilizada para todas as diferentes cenas de sexo
da trama era a mesma, alterada apenas em tons de intensidade e violência,
sempre instaurados por uma trilha sonora estritamente cafona inspirada nos
softporns oitentistas.
Existe uma construção linear em torno das representações sexuais
dentro da narrativa do filme. Duas cenas são primordiais para esta análise:
na primeira, ainda stripper no Cheetah, Nomi é abordada por Cristal
para um lap dance em Zack (Kyle MacLachlan), produtor executivo de
Goddess e seu namorado. Ela se recusa, até o proprietário do clube ouvir
a antagonista oferecer quinhentos dólares e força-la. Essencialmente,
a sequência se transforma numa exemplificação de preliminar. Mesmo
estando completamente vestido, Nomi o leva ao orgasmo, enquanto
esbanja sua sensualidade e desenvolve em dois minutos um fluxo pujante
megalomaníaco que retrata satiricamente a forma com que mulheres são
enxergadas enquanto objetos de desejo e fortuito masculino em outras
produções cinematográficas – explorando nada além do clichê.
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Os níveis de significados desta cena e as interações entre as três
personagens são mais que complexos. Ostensivamente, Cristal humilha Nomi
demonstrando seu poder, “alugando-a” contra sua vontade – literalmente
impondo uma forma escrava ao seu serviço. Entretanto, Nomi já havia criado
uma oportunidade para ser apresentada a Cristal anteriormente e sabia de seu
interesse, assim como também era de seu conhecimento os plenos poderes
que Zack tinha no hotel-cassino. Assim, quando inicia seu ato, reverte o jogo
de poder. Usa seu corpo para externalizar esse poder contra o namorado de
Cristal, que não coincidentemente é seu futuro patrão. Embora Cristal tenha
comprado o lap dance para Zack, é óbvio que ele, na verdade, é apenas um
substituto para a namorada, que se vê seduzida e arrebatada pela sexualidade
de Nomi – que posteriormente manda um de seus funcionários ao clube
para oferece-la uma audição no corpo de baile de Goddess. É uma cena
com cunhos e figurações sexuais, mas a última instância de sua significância
permeia sobre o sexo.
A segunda cena também gira em torno do empresário e da dançarina, agora
membro do elenco do grande espetáculo. Neste contexto, Nomi entreouve
conversas e descobre que a diretoria do hotel-cassino busca uma nova substituta
para o papel principal, pertencente a Cristal. Assim, cede as investidas do chefe
e aceita um convite para ir até sua casa, onde transam em sua piscina.
Filmada de uma forma ultrarromântica, ultrapassando os limites do cafona,
Verhoeven utiliza a repetição como uma forma de ligação ao primeiro enlaço entre
as personagens. A coreografia, que opera como figuração sexual, funciona nesta
metodologia de forma que uma ecoe sobre a outra e o espectador possa notar que
Nomi está construindo as mesmas relações de poder em uma forma diferente.

Assim, se institui novamente a sátira, onde ao se aprofundar no calculismo
e na manipulação, o diretor apresenta de forma rasgada uma alteração na
proposição da personagem como consequência literal. De forma nada sensual,
a cena se constitui com uma Nomi Malone se debatendo violentamente contra
a piscina enquanto geme, incomodando o espectador perturbadoramente.
Apresentando novamente o sexo como ferramenta narrativa com figurações
literais, mergulhando na metalinguagem cinematográfica – construindo a
relação entre sexo e violência ao mesmo tempo em que aprofunda os conceitos
de oportunismo e figuração deturpada do corpo feminino e sensualidade.
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Posteriormente, Nomi empurra sua rival de uma escada, após um dos
hiperbólicos números musicais do filme. Ela sabe que no showbiz, quando
não se sobra ninguém, é você quem é escolhido. Agarrando então o posto de
estrela, ela brinca de inocente, mas se prova o contrário. Se mostra disposta
a pagar qualquer preço pelo sucesso, mas eventualmente acorda após um
violento segmento onde sua melhor amiga, Molly (Gina Ravera) acaba
sendo estuprada pelo astro do rock Andrew Carver (William Shockley). Ela
percebe que a cada passo dado para alcançar seus objetivos, perdia um pouco
da sua humanidade e que aqui não conseguiria abrir mão de sua alma em
troca do sucesso para acobertar o protegido de Zack. Neste último ato, seu
passado infame é revelado – identificando as problemáticas em torno de sua
personalidade como reflexos de um passado sombrio. Em seu derradeiro fim,
a dançarina foge, pois não consegue confrontar a realidade, e se encontra
em mais um estado de repetição: da exata forma com que o filme começa,
buscando uma carona para qualquer outro lugar, curiosamente encontrando
o mesmo homem que havia lhe levado a Las Vegas.Os artifícios narrativos

instaurados por Verhoeven constroem as problemáticas do filme num
lugar onde o abuso do clichê e a violência do sutil coexistem num
mesmo espaço. Assim, retrata dramaticamente o incômodo, afirmando:

Quanto mais eu pensava sobre, mais eu percebia que
Showgirls deveria ser mais extravagante e mais excessivo
do que o planejado dentro das grandes produções. Afinal, é
sobre um espetáculo de Las Vegas. Se passa em uma cidade
onde é comum encontrar diariamente grandes pirâmides,
vulcões em erupção, tigres brancos e uma imensidade de neon
tão brilhante quanto a luz do dia à meia-noite. Pessoas estão
ganhando e perdendo milhões de dólares em volta de apostas.
É literalmente uma cidade completamente extravagante. Logo,
a versão hollywoodiana de um espetáculo de Las Vegas tem
de deslumbrar os espectadores que a vivenciaram – assim
como os que a não vivenciaram.A simulação da excitação

que deveria ser consumida pelo público juntamente a
exposição das narrativas problemáticas de bastidores
do showbiz são o que fazem de Showgirls debochado,
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ao artificializar e criticar a sensualidade e instâncias
problemáticas como objetos de consumo fetichistas. Por
fim, a abordagem do lado obscuro do sonho americano4
é quem ganha o jogo – expondo a contradição da
falsidade de uma vida de espetáculo sob os holofotes.

4

Teoria criada por Joe Eszterhas
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