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E nunca é sem medo – da visibilidade, da crua luz do 

escrutínio e talvez do julgamento, da dor, da morte. Mas 

já passamos por tudo isso, em silêncio, exceto pela 

morte. E o tempo todo eu me lembro disto: se eu tivesse 

nascido muda, ou feito um voto de silêncio durante a 

vida toda em nome da minha segurança, eu ainda 

sofreria, ainda morreria.  

(Audre Lorde, “Irmã Outsider”)  

 

 

Portanto, prefiro que a sociedade — que me puniu por 

ser bicha, pensar com a própria cabeça e escrever 

criativamente — continue me tendo atravessado em sua 

garganta, mesmo quando eu já for cadáver.  

(João Silvério Trevisan, “Devassos no Paraíso”)  



 

 

 
 

RESUMO 

Este trabalho propõe uma (re)leitura de The Boys in the Band [Os rapazes da banda], peça 

escrita pelo dramaturgo estadunidense Mart Crowley em 1967, com enfoque em sua pioneira 

encenação ocorrida no ano seguinte. A análise da obra é feita à luz de pressupostos teóricos 

relacionados aos estudos de cultura e, em especial, aos estudos queer. Trata-se de uma análise 

do texto que o posiciona como uma valorosa narrativa histórica e cultural, de forma especial 

para a população LGBTQIA+, destacando seu caráter contemporâneo a partir de uma 

amplitude de afetos e temporalidades. Busco contestar, assim, a imagem do “cadáver gay” 

comumente retirada de uma fala do texto e ampliada metonimicamente como insígnia de toda 

a peça. Ao fim, chega-se à conclusão do quanto aspectos políticos, ideológicos e históricos, 

especialmente no tocante a questões de representação suscitadas pelo desenvolvimento do 

Movimento Gay – com destaque para a Revolta de Stonewall, em 1969 –, influenciaram as 

leituras críticas sobre o texto da peça e suas adaptações ao longo dos anos.  

 

Palavras-chave: Teatro. Dramaturgia estadunidense. Mart Crowley. LGBTQIA+. 

Homofobia. Efeminofobia. Estruturas de sentimento. Estudos queer. Discurso alheio. Leitura 

paranoica. Leitura reparadora. Opacidade. Camp. Fracasso queer. Representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

This work proposes a (re)reading of the stage play The Boys in the Band, written by the 

American playwright Mart Crowley in 1967, focusing on its pioneering staging that took 

place the following year. This analysis is carried out under a theoretical framework related to 

cultural studies and, in particular, to queer studies. It is an analysis of the text that positions it 

as a valuable historical and cultural narrative, especially to the LGBTQIA+ population, 

highlighting its contemporary character from a range of affections and temporalities. I seek to 

challenge, therefore, the “gay corpse” image commonly taken from a line in the play and 

metonymically amplified as an emblem of the entire work. At the end, it comes to the 

conclusion of how much political, ideological and historical aspects, especially with regard to 

issues of representation raised by the development of the Gay Movement – with emphasis on 

the Stonewall Riots in 1969 – influenced critical readings of the text of the play and its 

adaptations over the years. 

 

Keywords: Theater. American dramaturgy. Mart Crowley. LGBTQIA+. Homophobia. 

Effeminophobia. Structures of feeling. Queer studies. Discourse of other. Paranoid reading. 

Reparative reading. Opacity. Camp. Queer failure. Representation. 
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INTRODUÇÃO 

Nas primeiras horas de 28 de junho de 1969, num inferninho chamado Stonewall Inn,
1
 

localizado ao sul da ilha de Manhattan, reza a lenda
2
 que os planos de admiradores da atriz, 

cantora e ícone gay Judy Garland de partilhar os pêsames pela sua morte, ocorrida apenas 

alguns dias antes, foram substituídos por uma mobilização coletiva frente à arbitrária e 

institucionalizada repressão policial contra pessoas homossexuais.
3
 O movimento pelos 

direitos civis de gays e lésbicas, que crescia e se articulava ao longo da década, encontrara um 

gatilho, e os distúrbios se estenderam por pouco mais de uma semana – e reverberam até hoje, 

em todo o mundo.
4
 Há, portanto, um antes e depois do que ficou conhecido como a Revolta 

de Stonewall. O impacto desse acontecimento foi tamanho que influenciou o futuro imediato 

e eclipsou eventos importantes de seu passado recente a ponto de ser tomado – não sem 

contradições – como marco zero do Movimento Gay organizado, irradiado dos Estados 

Unidos para o mundo.  

                                                     
1
 De acordo com o verbete do Dicionário Houaiss (2009), “inferninho” é uma “boate pequena, pouco iluminada, 

com música barulhenta e ambiente geralmente suspeito”. Essa definição condiz com a seguinte descrição do bar 

nova-iorquino: “Localizado na esquina da Christopher Street com a Seventh Avenue South, perto de uma estação 

de metrô importante e a alguns passos dos antigos escritórios do maior periódico independente semanal do país, 

o Village Voice, o Stonewall Inn era escuro, com dois bares, um jukebox e um grupo eclético de frequentadores, 

incluindo drag queens, jovens gays de rua, homens em busca de pegação ou sexo casual e algumas lésbicas. Não 

havia água de torneira para lavar os copos de cerveja e destilados diluídos, que eram enxaguados em uma 

banheira turva atrás do bar principal, o que provocou ao menos um surto de hepatite entre os clientes. Indivíduos 

LGBT negros, latinos e brancos se misturavam e interagiam ali, um dos poucos locais onde se podia dançar. O 

historiador de cinema e autor de The Celluloid Closet [O armário de celuloide], Vito Russo, descreveu o local 

como um ‘bar para pessoas que eram jovens demais, pobres demais ou simplesmente exageradas demais para 

entrar em qualquer outro lugar. O Stonewall era um espaço para street queens no coração do gueto.’” (WOLF, 

2009, p. 120-121). Aproveito o ensejo desta primeira nota para informar que os trechos originais das citações 

diretas traduzidas ao português – traduções essas de minha autoria – foram agrupados em notas remissivas ao 

final deste trabalho visando à economia de espaço e à preocupação em facilitar a leitura do texto corrido. 
2
 Até hoje, especulações giram em torno do motivo da resposta das pessoas à operação policial ocorrida naquela 

noite: “A polícia declarou que corretores gays de Wall Street, cuja fiança não podia ser formalmente paga pelos 

escritórios de corretagem devido à sua homossexualidade, estavam sendo chantageados ali – uma exposição que 

teria destruído as vidas desses homens. Outros sugerem que a morte estarrecedora no início da semana de Judy 

Garland, [...] de quarenta e sete anos de idade, havia exacerbado os ânimos naquela noite” (WOLF, 2009, p. 

121). 
3
 Para evitar incorrer em anacronismos indesejados, ressalte-se que, no período analisado e no contexto da língua 

inglesa, as pessoas que desviavam da norma cis-heterossexual eram chamadas de forma grupal e genérica de 

“homossexuais”. A palavra “gay” passou a ser adotada como marcador de identidade dos homens homossexuais 

sobretudo pós-Stonewall: “A palavra havia entrado no vocabulário dos nova-iorquinos descolados e de outras 

pessoas uma década antes de o movimento da liberação gay introduzi-la ao resto do país, e partes da imprensa 

‘respeitável’ passaram a utilizá-la entre o final dos anos 1960 e no início dos anos 1970” (CHAUNCEY, 1994, p. 

20). No Brasil, a palavra seria rechaçada, num primeiro momento, por alguns grupos de militantes (cf. 

TREVISAN, 2018). A partir disso, acrescenta-se outra camada de complexidades para esta pesquisa, qual seja, 

as diferenças linguísticas, territoriais e políticas entre os contextos estadunidense e brasileiro. Em relação à sigla 

LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros, Queer, Interssexuais, 

Assexuais e mais), ela permanece em constante atualização até os dias de hoje e, nesta dissertação, adoto-a em 

referência à variedade de identidades de gênero e de orientações sexuais reconhecidas, sobretudo, a partir da 

década de 1990, agora com mais consonância de uso em diferentes países.  
4
 Em 2019, a 23ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo teve como tema os “50 anos de Stonewall”. 
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No início daquele verão em Nova York,
5
 foram iniciadas as filmagens da adaptação 

cinematográfica de uma peça estreada cerca de um ano antes, num teatro localizado a algumas 

quadras do Stonewall Inn. À época, a peça foi tida pela crítica teatral e pelo público como 

inovadora por oferecer uma visão inédita, embora não edificante, a respeito da 

homossexualidade. Ela mostrava um grupo de amigos gays envoltos em questões mal 

resolvidas que eclodiriam de maneira simbólica nos distúrbios ocorridos no entorno do bar 

nova-iorquino, tocando em temas como opressão, autodepreciação, homofobia e racismo.
6
 

Primeira de um dramaturgo iniciante chamado Mart Crowley, a peça chamava-se The Boys in 

the Band [Os rapazes da banda], título que alude a uma fala de um filme estrelado por... Judy 

Garland.
7
  

Menos de um ano após os distúrbios de Stonewall, em 17 de março de 1970, estrearia 

o filme baseado na peça, dirigido pelo cineasta William Friedkin com o mesmo elenco da 

encenação teatral original e roteiro adaptado com participação direta do próprio Crowley. 

Contudo, sob o escrutínio de uma nova mentalidade política e social, especialmente para o 

Movimento Gay em seu levante pós-Stonewall, The Boys in the Band passou a ser 

referenciada não pela inovação temática e formal, mas por um suposto anacronismo. 

Afirmou-se que os gays daquela história pertenciam a outro tempo, superado e quiçá 

enterrado – uma alegação constante, mas não unânime, entre os diferentes públicos da peça e 

do filme desde a sua estreia: 

[…] os escritores e ativistas do movimento da liberação gay estavam dispostos a 

realizar uma cisão em relação ao passado – a marcar os distúrbios de Stonewall 

como uma ruptura com o passado de opressão e repulsa de si. Mas esse gesto de 

renúncia a The Boys in the Band por ser uma obra datada é historicamente ingênuo. 

Trata-se de uma tentativa de transformar a história do movimento político gay em 

um tipo de relato que Eve Kosofsky Sedgwick chamou de “narrativa unidirecional 

de superação”, a qual propõe rupturas absolutas entre momentos históricos. (BELL, 

2016, p. 15). 

                                                     
5
 O verão no Hemisfério Norte se inicia em 21 de junho e termina em 23 de setembro. Segundo registros, a 

temperatura média em junho de 1969 foi de aproximadamente 25
o
C. Fonte: NY Weather History, 

https://www.wunderground.com/history/monthly/us/ny/new-york-city/KLGA/date/1969-6. Acesso em: 14 set. 

2020. 
6
 Por economia de linguagem, conforme Borrillo (2000, p. 23), também utilizo nesta dissertação o termo geral 

“homofobia” para englobar fobias mais específicas no que tange à diversidade de identidades de gênero e de 

orientação sexual, tais como: “gayfobia” (para homens homossexuais); “lesbofobia” (para mulheres 

homossexuais); “bifobia” (para pessoas bissexuais); e “travestifobia” ou “transfobia” (para travestis, transexuais 

e pessoas transgêneras).  
7
 Inicialmente o nome da peça seria The Birthday Party [A festa de aniversário], mas como este título já havia 

sido usado pelo dramaturgo Harold Pinter, numa peça de 1957, Crowley decidiu utilizar um trecho de uma fala 

de Judy Garland no filme Nasce uma estrela (1954). Segundo relato do próprio Crowley a respeito dessa cena 

em especial, “Então, chegou o grande momento. Judy estava desesperada com sua maquiagem para um teste de 

filmagem ou algo assim e James Mason disse – parafraseando, mas basicamente isso – ‘Relaxe, são 3 da manhã 

no Downbeat Club e você está cantando para si mesma e para os rapazes da banda.’ [...] E ‘os rapazes da banda’ 

era uma expressão recorrente. Todos sabiam o que significava” (KRAMER, 1993).  

https://www.wunderground.com/history/monthly/us/ny/new-york-city/KLGA/date/1969-6
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Diante das turbulências sociais ocorridas nos anos recentes, estava claro que, entre 

todos esses eventos, algo havia mudado. Em 1970, o mundo para gays e lésbicas se mostrava 

radicalmente diferente do que havia sido até 1969. A representação de uma vida homossexual 

exibida na peça, e depois nas telas do cinema, já não mais condizia com o ideal do que passou 

a ser tido como uma “nova homossexualidade” (BURKE, 1969, p. 178), mas como exemplo 

de “uma homossexualidade não liberada” (ALTMAN, 1993, p. 178). Embora pudesse 

representar a alegoria de uma combustão social por acontecer, um momento pré-explosão (cf. 

KUSHNER, 2008, p. x) de resistência à homofobia, a peça passou a ser vista através de uma 

nova e sobrepujante noção de orgulho atrelada a novas demandas de representatividade: 

[...] para corrigir o histórico de representações simplistas, negativas e danosas de 

homossexuais em contextos ficcionais e não ficcionais, os ativistas clamavam por 

representações que (1) mostrassem pessoas gays de maneira favorável, como 

indivíduos sãos, comportados e morais que também podiam ser felizes, e (2) 

refletissem o amplo espectro de experiências vivenciadas por pessoas gays reais. [...] 

O temperamento da época exigia que os personagens de Crowley fossem tomados 

como representantes de sua classe, e não como indivíduos peculiares em sofrimento. 

(BELL, 2016, p. 6; 7). 

Ao final da década de 1970, todavia, esse orgulho sofreria um revés sob a infâmia de 

uma desconhecida doença que parecia, num primeiro momento, acometer apenas pessoas 

homossexuais.
8
 Novamente, a peça e o filme eram vistos como obscurecidos e renegados 

registros de outro tempo pela força dos acontecimentos históricos circundantes. Vida e morte 

se reconfigurariam no contexto do hiv/aids. De fato, as pilhas de cadáveres de pessoas 

vitimadas pelas complicações da doença geraram pânico, medo e vergonha, nutrindo um 

terreno apropriado para o retrocesso no que dizia respeito à liberação gay.  

Com isso, The Boys in the Band se situa num ponto importante na história da 

representação de homens gays no teatro e no cinema estadunidense, tanto pré-revolucionário 

(Stonewall) como pré-contrarrevolucionário (hiv/aids). Ao sobreviver às polêmicas, nas 

décadas seguintes, a obra ganharia revisitações e novas adaptações, reforçando o seu valor 

para campos distintos como teatro, cinema, história e estudos queer. Todavia, a lacuna de uma 

pesquisa acadêmica aprofundada permanecia em aberto, mesmo em seu país de origem:  

A principal consequência dessa maneira de ver [The Boys in the Band] foi o quanto 

foi negligenciada pela academia. Embora tenha recebido certo reconhecimento na 

                                                     
8
 Segundo Crimp (1989, p. 24-25): “Aquilo que hoje se conhece por AIDS foi compreendido pela primeira vez 

em 1981, quando médicos em Nova York, Los Angeles e São Francisco, alguns deles tendo observado 

linfonodos expandidos e duradouros (linfadenopatia generalizada persistente) em muitos de seus pacientes gays 

já em 1979, começaram a ver homens gays com casos de pneumonia por Pneumocystis carinii (PPC) e sarcoma 

de Kaposi (SK), um câncer dos vasos sanguíneos que costuma ocorrer após um curso lento e relativamente 

benigno e que havia sido encontrado com mais frequência entre indivíduos da África Central e idosos de origem 

mediterrânea”. 
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forma de alguns artigos acadêmicos e capítulos de livros, ela ainda não recebeu o 

tratamento acadêmico complexo e prolongado que merece. (BELL, 2016, p. 6). 

Ainda nessa linha intermitente de tempo e espaço, muito depois, um jovem brasileiro, 

morador da cidade de São Paulo, assistiu ao filme por indicação de uma resenha de jornal 

(GONÇALVES FILHO, 2012, p. D11) e, pela primeira vez, deparou-se com uma 

representação relativamente crível de sua vida enquanto pessoa homossexual numa obra 

cinematográfica, alheio, ainda, a toda a sorte de críticas relacionadas ao filme e à peça que o 

originara. Nada de novo sob o sol: “Conhecer os personagens infames de Crowley, sejam 

encontrados no roteiro, no palco ou no filme de Friedkin, proporcionou a um número 

inestimável de homens gays seu frisson inicial de identificação social e sexual” (SCHIAVI, 

2001, p. 76). 

Algo em Michael, Donald, Emory, Larry, Hank, Bernard, Cowboy, Harold e Alan – e 

entre eles –, assim como nos acontecimentos vividos no apartamento onde toda a ação se 

desenvolve, tocara o rapaz. Era como se lhe fosse dado acesso instantâneo a um tipo particular 

de afetividade através das emoções e inquietações com as quais aqueles homens precisaram 

lidar a fim de enfrentar preconceitos, resistir e construir suas relações entre iguais – ou, ao 

menos, entre semelhantes. Simplesmente ver aquelas existências, ainda que ficcionais, 

respondia pelo impacto das imagens e dos sentimentos que elas despertam de maneira 

imediata, conforme observam Campbell e Farrier (2016, p. 2-3, grifo dos autores), referindo-

se à obra de Brian Massumi, filósofo e teórico dos estudos do afeto: 

Podemos olhar para esses momentos e, segundo [...] Massumi, argumentar que a 

intensidade de uma imagem, sua força, permite que algo opere em nós de maneira 

afetiva e permaneça – por um brevíssimo momento – fora da atribuição de sentido. 

Ainda que fugaz, esse momento é profundo. Inevitavelmente, o momento é seguido 

por tentativas de criar sentido – mas, na tese de Massumi, é essa força da imagem – 

sônica, visual, textual – que afeta como o sentido é criado.  

Aquele jovem é agora o autor da presente pesquisa, e o impacto daquelas imagens 

reverberou no desejo de investigar o texto que as sustentava. Assim, desde o primeiro contato 

com uma das adaptações da obra, começaram a emergir as inquietações que culminam nesta 

dissertação.  

Desde o início, essa exegese parecia demandar uma investigação que circulasse pelos 

meandros de tópicos como história, construção de identidade e memória sob o farol do texto 

dramatúrgico de The Boys in the Band. Compreendi que a pesquisa deveria reconhecer, 

sobretudo, uma cadeia de afetos e a face afetiva das representações literárias, conforme a 

proposição de Diniz (2017, p. 36): 
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[...] proponho que se pense a representação literária como uma relação total entre 

leitor e mundo, em que afetos e significados racionais se interpenetram para 

determinar uma conexão com a realidade exterior viabilizada pela leitura. Com essa 

ideia em mente, retomo e lanço como rastro a ideia de uma representação-afeto, 

entendida como a possibilidade de, no interior da experiência literária, sentirmos, 

assim como refletirmos sobre, o mundo – que deixa de ser apenas um objeto que 

perscrutamos à distância (ainda que nos saibamos, racionalmente, partes dele) e se 

torne um espaço que penetramos como nossos corpos e seus afetos. 

Com isso, considero que descortinar um processo de pesquisa em literatura seja um 

exercício hermenêutico envolto por afetos intra e extratextuais. Diz-se que uma das acepções 

do verbo afetar é “impressionar afetivamente; comover, sensibilizar” (HOUAISS, 2009). A 

partir da escolha do objeto – e o quanto ele nos move e inquieta a ponto de desejarmos 

aprofundar o conhecimento a seu respeito –, passando também pela análise de sua fortuna 

crítica e recepção,
9
 até, enfim, a chegada aos leitores da nossa pesquisa acadêmica, costura-se 

uma cadeia de afetos suscitados a partir do texto literário.  

Partindo-se do conceito de “leitura como processo afetivo”, conforme apontado por 

Jouve (2002, p. 19), “[a]s emoções estão de fato na base do princípio de identificação, motor 

essencial da leitura de ficção”. A escolha de The Boys in the Band como objeto de pesquisa 

partiu, por assim dizer, dessa minha leitura. Nesse sentido, “[...] querer expulsar a 

identificação – e consequentemente o emocional – da experiência estética parece algo 

condenado ao fracasso” (p. 20). Identificação, aliás, é uma palavra importante para a 

compreensão de The Boys in the Band enquanto fenômeno cultural. 

Deu-se em mim, portanto, o desejo de investigar um recorte dos afetos envolvidos 

em/a partir de The Boys in the Band, buscando explorar de modo concomitante dois eixos de 

acordo com a hipótese aqui levantada: os motivos pelos quais a peça caíra em desgraça tão 

pouco tempo após o seu lançamento, a partir de uma análise do conteúdo e da forma da peça e 

de seu contexto histórico; e a relação que poderia ser estabelecida entre certas distorções nas 

leituras de The Boys in the Band, especialmente sob a ótica do Movimento Gay pós-1969, e 

questões de representação e memória da população LGBTQIA+. 

Crescer como uma criança ou um adolescente que se entende como sexualmente 

desviante implica ser exposto de maneira majoritária a uma série de representações que 

(re)forçam, na maior parte dos casos, modelos cis-heteronormativos de relações humanas:  

A simples pressuposição da heterossexualidade constitui, por si só, uma violência 

simbólica cotidiana contra aqueles que não compartilham esse sentimento, 

supostamente, comum. [...] situações que constituem uma violência ao serem 

apresentadas como evidentes e exclusivas. (BORRILLO, 2000, p. 112).  

                                                     
9
 Cf. Jauss et al. (1979). 
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Considerando-se o “jogo de identidades” da pós-modernidade (cf. HALL, 2006, p. 20) 

e as relações do indivíduo com um sentido comum de comunidade,  

[...] pessoas gays, [...] raramente crescem em famílias gays; [...] são expostas à alta 

homofobia ambiente de sua cultura, senão de seus pais, muito antes de elas ou 

aqueles que cuidam delas saberem que estão entre aqueles indivíduos que precisam 

mais urgentemente se definir contra isso; [...] com dificuldade e sempre tardiamente 

têm de remendar, a partir de fragmentos, uma comunidade, uma herança utilizável, 

uma política de sobrevivência ou resistência [...]. (SEDGWICK, 1990, p. 81).  

Nesse processo formativo, a ideia de representação de uma subjetividade 

homossexual, ou seja, de experiências homossexuais de vida, costuma passar pela exposição a 

personagens estereotipados e anulados de uma vivência normal e corriqueira. Embora 

notadamente haja avanços, ainda são frequentes os contatos com narrativas que apresentam 

personagens homossexuais como alívio cômico ou hipersexualizados, com chistes de gosto 

duvidoso e que simplificam o que poderiam ser traços de uma cultura comum.
10

 A partir dessa 

limitação, tem-se que: 

A aceitação da própria homossexualidade é tão difícil que um número considerável 

de gays encontram-se [sic] em uma situação de isolamento e de angústia 

particularmente insuportável. A educação sexual e afetiva de gays e lésbicas efetua-

se na clandestinidade, enquanto as referências literárias, cinematográficas e culturais 

são quase inexistentes. (BORRILLO, 2000, p. 102). 

Além disso, essas representações limitantes podem ser as únicas vias de contato entre 

pessoas heterossexuais cisgêneras
11

 e pessoas LGBTQIA+, o que reforça essa invisibilidade 

estrutural.
12

 Nesse sentido, a homossexualidade enquanto tema de representação resvala em 

aspectos como cis-heteronormatividade e patriarcado, conforme a visão de teóricos como 

Alan Sinfield, para quem a subcultura homossexual independeria de modelos positivos, mas 

                                                     
10

 Ressalte-se que, em anos recentes, uma gama crescente de produções audiovisuais de temática LGBTQIA+ 

passou a ser realizada e ofertada ao público, especialmente pela popularização das plataformas de streaming, 

como a Netflix. Porém, há que se considerar que certos recortes nessas produções são comumente privilegiados 

– tais como os dilemas de se assumir gay na adolescência ou início da vida adulta; ser gay durante o auge da 

pandemia do HIV/AIDS; os papéis dos gays amigos de garotas ou mulheres heterossexuais (conhecidas como 

fag hags, em inglês); ou, ainda, ser gay no contexto de expressões socioculturais específicas, como o universo 

drag queen. Evidentemente, nesses recortes existem relações humanas em conflito. Todavia, à parte de 

discussões sobre a validade de qualquer tipo de visibilidade, o enfoque numa história centrada apenas em 

personagens homossexuais, tal qual uma visão microscópica sobre uma determinada interação corriqueira na 

vida dessas pessoas, é algo que permanece, a meu ver, raramente visto, o que perpetua a singularidade da 

narrativa de The Boys in the Band.  
11

 Cisgênero ou apenas “cis” são termos usados em referência a pessoas cujo sexo biológico corresponde à sua 

identidade de gênero. Como Serano (2013, p. 19-20) observa: “É difícil discutir o tema das pessoas trans sem ter 

palavras para descrever a maioria das pessoas que não são trans”.  
12

 Segundo dados de uma pesquisa realizada com 4,5 mil pessoas nos Estados Unidos, em 2016, 87% dos adultos 

entrevistados afirmaram conhecer “alguém” que é gay ou lésbica. Porém, esse dado isolado esconde o quanto 

essa relação de conhecimento é limitada: apenas 30% afirmaram conhecer uma pessoa transgênera e 2% 

responderam que tinham um amigo ou membro da família que era gay (PEW RESEARCH CENTER, 2016). Ou 

seja, para parte da população considerada na pesquisa, pessoas LGBTQIA+ de fato “existem”, mas essa 

existência é destituída de humanidade, pois se sabe muito pouco sobre elas. 
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se firmaria em núcleos de manifestação e representação nas artes e nos estudos da cultura (cf. 

SINFIELD, 1998).  

Por outro lado, quando há a identificação, como no meu caso particular com The Boys 

in the Band, ela ocorre justamente em decorrência do universo apresentado na narrativa, na 

medida em que, como texto ficcional, o que ali ocorre é como se uma realidade fosse, 

possivelmente (mas não necessariamente) calcada em elementos do mundo externo, concreto, 

sendo esse um mundo “entre parênteses”, conforme a proposição de Iser (1985, p. 972): 

[...] o texto ficcional contém muitos fragmentos identificáveis da realidade, que, 

através da seleção, são retirados tanto do contexto sociocultural, quanto da literatura 

prévia ao texto. Assim retorna ao texto ficcional uma realidade de todo reconhecível, 

posta entretanto agora sob o signo do fingimento. Por conseguinte, este mundo é 

posto entre parênteses, para que se entenda que o mundo representado não é o 

mundo dado, mas que deve ser apenas entendido como se o fosse. Assim se revela 

uma consequência importante do desnudamento da ficção. Pelo reconhecimento do 

fingir, todo o mundo organizado no texto literário se transforma em um como se.  

Ainda na elaboração do projeto, deparei-me, também, com outras questões que 

reforçavam o desejo de levar adiante a pesquisa. Entre elas, como era possível que uma obra 

de vanguarda em sua época ainda permanecesse tão pouco explorada, em especial no meio 

acadêmico? O que existia de tão peculiar e inédito que a fazia manter certa aura de ineditismo 

temático e formal mesmo décadas após o seu lançamento? Haveria, afinal, uma relação entre 

a rejeição à obra e as problemáticas em torno do que seria uma memória coletiva da 

população LGBTQIA+ enquanto grupo social?  

Eu gostaria de falar dessa peça, e falar dessa peça no tempo. Talvez, inclusive, 

buscando expandir essas temporalidades a partir de perspectivas diversas e colocando em 

xeque noções taxativas que caracterizam a obra como datada ou anacrônica. Nesse sentido, 

segundo Santos (2008, p. 101), a “ampliação do mundo através da ampliação do presente” é 

uma das saídas para reverter uma determinada noção que dele exclui tudo o que não é 

hegemônico, canônico ou normativo e que torna a experiência do tempo presente parcial, 

enviesada e empobrecida. Voltar o olhar para The Boys in the Band envolve, assim, tratar um 

objeto do passado tomando por consideração elementos que, nele, ressaltam o que seria a sua 

contemporaneidade. Nesse sentido,  

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele 

que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões e é, 

portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse 

deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e 

apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 58).  
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Falar dessa obra no tempo, ainda, também requer que seja considerada a intrincada 

relação entre o que precedeu o texto literário, o momento de seu surgimento e o seu legado, 

considerando-se, portanto, a peça dentro de suas especificidades como texto dramático e a 

possibilidade histórica de sua criação, encenação, apreciação e constantes reavaliações:  

[...] textos teatrais nem sequer fazem sentido se a sua leitura não assumir o 

pressuposto óbvio de que foram escritos para encenação em condições físicas, 

culturais e políticas determinadas; só em seu contexto é possível atinar com a sua 

linguagem, tanto no sentido estritamente físico (emissão vocal, ênfases e demais 

tópicos dos quais se ocupa a retórica) quanto no sentido gestual (o plano das 

relações entre personagens e entre estas e sua circunstância). (COSTA, 2002, p. 9). 

É digno de nota que, por ocasião da minha participação, em 2020, no Seminário de 

Estudos Linguísticos e Literários (SELL), da UNIFESP, e após o exame de qualificação da 

presente pesquisa, muitas foram as contribuições do corpo docente das bancas examinadoras 

que modificaram o projeto inicial. Inclusive, as sugestões de leitura se revelaram tão ou mais 

transformadoras que o corpus da pesquisa, na linha do comentário de Campbell e Farrier 

(2016, p. 3; 8) sobre o quanto o 

[…] encontro com [um] corpo de ideias e teorias queer também nos atinge: tivemos 

um reconhecimento imediato de algo inerente à nossa experiência de vida que levou 

tempo para ser processado, [tornando possível] focar as realidades materiais vividas 

das identidades queer – inextricavelmente ligadas a um espaço e a um tempo – e 

conectar isso a teorizações e teorias de acordo com formas que não reduzam essas 

realidades vividas a abstrações.  

Além disso, em ambas as bancas foi apontado o caráter transtemporal da pesquisa: 

direcionar o olhar para o passado com vistas a entender melhor o presente e abrir 

oportunidades futuras. Nessa linha, tornou-se imperativo, nos meses seguintes, circunscrever 

a investigação da peça ao texto publicado em sua versão original e tendo como apoio a 

gravação oficial, em áudio, do texto encenado pelo primeiro elenco da peça.
13

 Esse recorte, 

portanto, implicou a supressão da análise da primeira adaptação cinematográfica de The Boys 

in the Band, que contribuiria para aprofundar o entendimento da obra de Crowley ao longo do 

tempo e entre diferentes públicos, afinal, “[a] adaptação, tal qual a evolução, é um fenômeno 

transgeracional” (HUTCHEON, 2006, p. 32). Porém, todos esses aspectos se ramificam em 

novas possibilidades de investigação que, por conta das limitações de um mestrado, foram 

postergadas para um momento mais apropriado. Todavia, sempre que for pertinente à análise, 

o filme será trazido à tona.  

                                                     
13

 A edição de The Boys in the Band utilizada para esta pesquisa foi publicada em abril de 2008 pela Alyson 

Books (Nova York), em comemoração aos 40 anos de publicação da primeira edição, pela Farrar, Straus & 

Giroux (Nova York). Mantive na minha tradução da peça os grifos em itálico utilizados no texto original. Para 

facilitar o cotejo, as falas da peça em inglês constam em notas de rodapé.  
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Durante a pesquisa, também houve a descoberta de uma versão brasileira de The Boys 

in the Band, encenada no país pouco após a estreia do filme nos Estados Unidos, em 1970, em 

plena ditadura militar. A peça Os rapazes da banda, produzida por John Herbert e dirigida 

por Maurice Vaneau, foi traduzida exclusivamente para o teatro pelo escritor Millôr 

Fernandes.
14

 Essa tradução, porém, permanece sem publicação oficial.
15

 Contudo, um arquivo 

com uma versão do roteiro da peça foi gentilmente compartilhado pela equipe da Biblioteca 

Edmundo Moniz, do Centro de Documentação e Informação da Funarte, no Rio de Janeiro, o 

que possibilitará uma análise mais detalhada do texto em português numa ocasião futura. Para 

este trabalho, porém, não utilizei essa tradução a que tive acesso, pois ela não corresponde ao 

texto original na íntegra e apresenta questões problemáticas, a meu ver, quanto às “estratégias 

de expressão” (cf. BETTI, 2003, p. 121) utilizadas por Millôr. Dito isso, os trechos de The 

Boys in the Band utilizados aqui foram traduzidos integralmente por mim. Essas traduções, 

todavia, não são tomadas em si como objetos de análise na dissertação. 

Quanto à estrutura do trabalho, visando não fragmentar a análise da peça em campos 

isolados, e seguindo uma sugestão da banca de qualificação, optei por manter ao mínimo a 

divisão em capítulos. Com isso, a minha hipótese de (re)leitura de The Boys in the Band 

funciona como um esqueleto sobre o qual se erigem os desdobramentos da pesquisa, 

afastando, assim, compartimentações artificiais.  

Em relação aos pressupostos teóricos, o texto literário é analisado à luz de aspectos 

relacionados primordialmente aos estudos de cultura e, num recorte mais específico, aos 

estudos queer, considerando-se que:  

Os estudos queer são bastante diversos entre si, mas [...] alguns aspectos os unem: as 

críticas às normas de gênero e sexualidade e explicações sobre como elas foram 

construídas e naturalizadas ao longo do tempo; as evidências de como as múltiplas 

identidades de gênero e orientações sexuais existem, resistem e se proliferam, por 

não serem entidades estáveis e autênticas; as críticas às perspectivas 

despatologizantes em relação a essas identificações e às compreensões e saberes que 

tentam explicar as sexualidades e os gêneros a partir de perspectivas genéticas, 

                                                     
14

 De acordo com biografia da atriz Eva Wilma, que foi casada com Herbert entre 1955 e 1976, “John decidira 

investir novamente na produção teatral, com a montagem da peça Os rapazes da banda. Conseguiu o teatro, 

contratou o diretor Maurice Vaneau e elenco do primeiro time: Walmor Chagas, Paulo César Peréio, Benedito 

Corsi, Denis Carvalho, Tony Ramos, Otávio Augusto, Benê Mendes, Roberto Maia e ele mesmo. Eu me ofereci 

como assistente de direção. John me contratou também como assistente de produção” (STEEN, 2006, p. 99). Eu 

pretendia entrevistá-la a respeito de sua participação nessa montagem brasileira, assim como sobre arquivos 

originais que ela porventura possuísse, mas infelizmente a atriz faleceu em 15 de maio de 2021, de Covid-19, 

sendo esta mais uma marca, nesta pesquisa, dos impactos diretos e indiretos da pandemia.  
15

 À falta de interesse editorial também correspondeu a falta de interesse, pelos canais de TV brasileiros, em 

exibir o filme homônimo. Embora eu não tenha comprovado esse dado, fui informado pelo pesquisador e 

cineasta brasileiro Lufe Steffen que o filme teria sido exibido no país apenas na década de 1980 e em duas 

ocasiões, todas durante a madrugada, conforme pesquisa de Steffen em registros de programação televisiva. O 

DVD de The Boys in the Band seria lançado no Brasil apenas em 2012.  
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biologizantes e morais; a rejeição a qualquer ideia de normalização e a 

problematização das categorias que estão em zona de conforto, como a 

heterossexualidade, por exemplo, que se constitui não apenas como uma expressão 

da sexualidade, mas a norma política que todos deveriam seguir dentro de um 

modelo bastante rígido; e as críticas em relação à clássica separação entre os estudos 

da sexualidade e os estudos de gênero. (COLLING, 2018, p. 516).  

Já os estudos de cultura são identificados como a política cultural dos vários “novos 

movimentos sociais”: antirracismo, antissexismo, anti-homofobia e assim por diante (cf. 

JAMESON, 1994). Além disso, outro aspecto dos estudos de cultura para uma abordagem da 

chamada cultura gay diz respeito à constante busca pelos movimentos de subversão e 

resistência cultural desde seus princípios fundadores até a época atual, sobretudo pela análise 

das relações entre grupos – numa possibilidade de entendimento da violência homofóbica –, 

uma vez que: 

[...] a aversão e a inveja são muito precisamente as expressões afetivas das relações 

de um grupo com outro [...]: na medida em que o objeto dos Estudos de Cultura 

pode ser definido como a expressão cultural dos vários relacionamentos que os 

grupos entabulam um com o outro (às vezes numa escala global, às vezes em um só 

indivíduo), a semiótica do nojo e da inveja de grupo deve desempenhar um papel 

maior aqui do que o faz [sic]. (JAMESON, 1994, p. 34). 

Da mesma forma, o embasamento teórico desta pesquisa também remete a preceitos 

intrínsecos ao materialismo cultural, em especial no que concerne as relações entre a história 

(e a historicidade) e os artefatos culturais, ou, ainda, a “conexão da literatura com as 

realidades extralinguísticas” (DINIZ, 2017, p. 26). Dessa forma, a análise da peça é alternada 

com apresentação de fatos históricos e/ou reflexões de cunho teórico sempre que isso se faz 

pertinente, conforme Jameson (1992, p. 51): “O objetivo de uma interpretação 

verdadeiramente estrutural, ou exegese, torna-se assim a explosão do texto aparentemente 

unificado em miríadas de elementos conflitantes e contraditórios”.  

Quantos aos itens comumente considerados em pesquisas de obras dramatúrgicas, 

como personagens, espaço cênico e diálogos, entre outros – estes são tomados em sua unidade 

dentro do texto, fazendo dialogar os elementos constituintes da obra e as informações e 

condições de possibilidade histórica próprias do momento de criação da peça. Trata-se de uma 

proposta de trabalho crítico que não visa a uma “explicação” da obra, mas à exposição de 

experiências afetivas, também no campo teórico, dialogando, assim, com o próprio enredo de 

The Boys in the Band e com um desejo de participação numa comunidade afetiva – precária, 

vulnerável, frágil, heterogênea e alimentada por tensões e conflitos, tal qual o universo que 

nos é apresentado na peça. Para além dos aspectos já citados de identificação, subjaz, 

também, uma estratégia de desidentificação, em e a partir da peça de Crowley:  
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A desidentificação descreve as estratégias de sobrevivência que o indivíduo que faz 

parte de uma minoria pratica para lidar com uma esfera pública majoritária fóbica 

que sucessivamente apaga ou pune a existência de indivíduos que não estão em 

conformidade com o fantasma da cidadania normativa. [...] A desidentificação pode 

ser entendida como maneira de alternar sucessivamente entre recepção e produção. 

Para o crítico, a desidentificação é a performance hermenêutica de decodificar 

aquilo que é de massa, elevado, ou qualquer outro campo cultural do ponto de vista 

de um membro de uma minoria que é desprivilegiado nessa hierarquia 

representacional. (MUÑOZ, 1999, p. 4; 25).  

Por fim, utilizo este espaço introdutório para reafirmar meu desejo de seguir adiante 

nessa exploração entretempos diante das incertezas e dos imensuráveis impactos decorrentes 

da atual pandemia de Covid-19 no mundo e, em especial, no Brasil, onde o valor dado à 

pesquisa científica – ainda mais no campo das artes – tem sido vilipendiado e negligenciado 

em diversas esferas. Durante a qualificação, o Prof. Dr. Marcos Natali comentou sobre a 

impressão de este ser, afinal, um trabalho sobre um “testemunho da sobrevivência”: a 

sobrevivência dos rapazes da banda – e do próprio Crowley; e a minha sobrevivência, 

enquanto membro dessa “banda”, frente à realidade de ser homossexual e pesquisador no 

Brasil destes tempos e não ter desistido do projeto quando os percalços se apresentaram no 

caminho.  

Ao encerrar esta introdução, passo a palavra a João Silvério Trevisan, um dos 

principais pesquisadores brasileiros na seara dos estudos da homossexualidade, numa anedota 

muito rica para as ideias que se seguem nesta dissertação: 

[...] lembro que certa vez, em Aracaju, ouvi um termo curioso e muito perspicaz, 

usado pela população local para designar uma bicha: “duvidoso”. Homossexual é 

exatamente isto: duvidoso, instaurador de uma dúvida. Em outras palavras: alguém 

que afirma uma incerteza, que abre espaço para a diferença e que se constitui em 

signo de contradição frente aos padrões de normalidade. Ou seja: trata-se do desejo 

enquanto devir e, portanto, como afirmação de uma identidade itinerante. 

(TREVISAN, 2018, p. 42). 

Sejamos, pois, duvidosos.  
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1 SOBRE DRAMATURGIA, ESPETÁCULO E HISTÓRIA 

A relação entre literatura e teatro não é tão óbvia quanto uma associação apressada 

poderia fazer supor. Segundo o pesquisador, crítico e escritor galês Raymond Williams (2010, 

p. 216): “Quando um dramaturgo escreve uma peça, ele não escreve uma história para que os 

outros a adaptem para a cena; ele escreve uma obra literária que, como tal, pode ser 

diretamente encenada”. Em sua origem, The Boys in the Band foi um texto criado visando à 

sua imediata – tanto quanto possível – realização cênica. Nesse sentido, “[a]o contrário do 

texto literário, cujo processo comunicativo se completa através da leitura, o texto teatral 

pressupõe a encenação, quer esta se realize na prática, quer ocorra no plano da imaginação e 

da subjetividade do leitor” (BETTI, 2003, p. 121).  

Faço essa distinção de início, pois não se trata de um texto literário adaptado ao teatro, 

mas escrito para o teatro, ou, ecoando Williams, para ser diretamente encenado. Ainda que 

tenha ganhado diversas adaptações desde o seu lançamento, inclusive com participação direta 

de Mart Crowley em aspectos como escolha de elenco (ao menos em sua temporada de 

estreia, em 1968) e elaboração de script (no caso dos dois filmes produzidos a partir da peça, 

em 1969 e 2019), a obra foi concebida como um texto dramatúrgico, e todas as versões que 

ganharam o mundo partiram, portanto, do mesmo texto. Sobre a dualidade do “drama” como 

forma e como ação, Williams (2010, p. 215) explicita duas acepções úteis para a presente 

proposta de análise: essa palavra pode se referir tanto a “uma obra literária, o texto de uma 

peça”, quanto para descrever a “representação cênica dessa obra, sua produção”. Interessa-me, 

assim, analisar The Boys in the Band numa perspectiva de leitura que seja permeada por 

ambos os significados: 

O ato de escrever uma peça e o ato de representá-la são claramente distintos, assim 

como a experiência de ler uma peça e assistir a um espetáculo, embora a palavra 

drama seja igualmente significativa quando aplicada às duas. A coincidência da 

palavra também não é acidental, pois o drama, como forma literária, é uma obra 

destinada à cena, e, de modo semelhante, a grande maioria dos espetáculos teatrais 

parte de obras literárias. (WILLIAMS, 2010, p. 215). 

De certa forma, proceder a um procedimento heurístico apenas focado numa leitura 

atenta do texto original publicado – ou seja, tomando-o como teatro, digamos, em potencial – 

seria uma tarefa mais circunscrita do que o que me proponho a fazer aqui. No caso de The 

Boys in the Band, reconhecer e explorar a relação entre o texto e sua realização cênica inicial 

torna-se uma escolha mais imperativa, entre outros motivos, porque há muito que ser dito 

sobre o texto à luz de sua primeira performance, englobando, assim, a própria realização da 

peça e o que isso ensejou pouco mais de cinquenta anos atrás. Em seus estudos sobre 
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performance, recepção e leitura, Zumthor (2018, p. 47) elabora uma reflexão que posiciona a 

performance como um aspecto relacionado a um momento tornado presente:  

Recepção é um termo de compreensão histórica, que designa um processo, 

implicando, pois, a consideração de uma duração. Essa duração, de extensão 

imprevisível, pode ser bastante longa. Em todo caso, ela se identifica com a 

existência real de um texto no corpo da comunidade de leitores e ouvintes. Ela mede 

a extensão corporal, espacial e social onde o texto é conhecido e em que produziu 

efeitos [...]. 

A performance é outra coisa. [...] performance designa um ato de comunicação 

como tal; refere-se a um momento tomado como presente. A palavra significa a 

presença concreta de participantes implicados nesse ato de maneira imediata. Nesse 

sentido, não é falso dizer que a performance existe fora da duração. [...] 

A performance é então um momento da recepção: momento privilegiado, em que 

um enunciado é realmente recebido. 

Por isso, como disse anteriormente, não apenas quero falar dessa obra, mas falar dessa 

obra no tempo. E falar dessa obra no tempo implica, assim, considerá-la em performance, 

tomando por base que “[...] o evento da performance vem primeiro: a articulação é aquilo que 

vem em seguida”, e o interesse pelo aspecto relacionado ao “[...] lugar onde performance 

pode conduzir o queer” (CAMPBELL; FARRIER, 2016, p. 4). Com esse objetivo, a partir da 

situação da peça em sua especificidade histórica, considero a conceituação de Fredric 

Jameson da literatura e dos artefatos culturais como “atos socialmente simbólicos”, partindo-

se da “[...] prioridade da interpretação política dos textos literários” (JAMESON, 1992, p. 15). 

Para tanto, faz-se necessário historicizar o momento da cultura LGBTQIA+ representado por 

The Boys in the Band e seus desdobramentos, partindo-se da definição segundo a qual  

A historicidade, de fato, nem é uma representação do passado, nem uma 

representação do futuro (ainda que suas várias formas utilizem tais representações): 

ela pode ser definida, antes de qualquer coisa, como uma percepção do presente 

como história, isto é, como uma relação com o presente que o desfamiliariza e nos 

permite aquela distância da imediaticidade que pode ser caracterizada finalmente 

como uma perspectiva histórica. (JAMESON, 1996, p. 290). 

Mais do que elencar acontecimentos históricos por um viés empírico e positivista, 

historicizar implica analisar esses acontecimentos à luz de uma perspectiva de interpretação 

que relaciona o passado ao momento presente: “Não se trata [...] de exigir do dramaturgo, 

romancista ou poeta uma aula de História, mas que tipo de diálogo sua obra desenvolve com 

seu tempo em contraposição às fragmentações pós-modernas” (SILVA, 2007, p. 17). 

Jameson observa a existência, na sociedade contemporânea, de um esforço 

direcionado ao esquecimento do caráter político por essência da década de 1960. Porém, o 

autor reafirma a práxis política, por exemplo, como característica observada nas criações 

teatrais do período: 
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Neste momento devo lembrá-los daquilo que todas as pessoas no nosso tipo atual de 

sociedade procuram esquecer, ou seja, que esse foi um período apaixonadamente 

político, e que as inovações artísticas, e em particular as inovações teatrais, mesmo 

daqueles encenadores e diretores mais estetizantes e menos conscientes 

politicamente, eram sempre ancoradas na convicção firme de que a produção teatral 

era também um tipo de práxis, e que mudanças no teatro, por mínimas que fossem, 

eram contribuições a uma mudança genérica da própria vida, do mundo e da 

sociedade da qual o teatro era tanto uma parte quanto um reflexo. (JAMESON, 

2001, p. 75). 

Dessa forma, é de se assumir que uma peça homossexual escrita em 1967 seria política 

por natureza, e essa era a primeira peça homossexual destinada a um público mais amplo. 

Candido (2006, p. 34) afirma que “[...] forças sociais condicionantes guiam o artista em grau 

maior ou menor” a falar em nome de uma geração ou movimento, depois que a sua criação se 

transmuta numa espécie de patrimônio ou referência para uma coletividade:  

As relações entre o artista e o grupo se pautam por esta circunstância e podem ser 

esquematizadas do seguinte modo: em primeiro lugar, há necessidade de um agente 

individual que tome a si a tarefa de criar ou apresentar a obra; em segundo lugar, ele 

é ou não reconhecido como criador ou intérprete pela sociedade, e o destino da obra 

está ligado a esta circunstância; em terceiro lugar, ele utiliza a obra, assim marcada 

pela sociedade, como veículo das suas aspirações individuais mais profundas (p. 34). 

Quanto à relação entre forma e representação de processos históricos, ocorre que, 

quando tais processos se dão na tessitura do drama, a história extrapola a forma dramática. 

Por isso, de modo tenso e crítico, aspectos como “relações de tempo e espaço, as construções 

dialógicas, a concepção das personagens e a própria concepção da narrativa” (SILVA, 2007, 

p. 21) reconfiguram-se e distinguem-se do que seria uma forma dramática pura. No caso de 

The Boys in the Band, a representação de um grupo social minoritário numa peça teatral 

ultrapassaria a mera questão da visibilidade e suscitaria uma reflexão sobre como ela se deu a 

partir de certo momento do desenvolvimento da lógica capitalista, ou, no caso dos estudos de 

Jameson, do que é denominado como “capitalismo tardio”, capitalismo tardio este relacionado 

à concepção da “pós-modernidade” e do “pós-modernismo”
16

 e que coloca em perspectiva o 

presente à luz do passado histórico:  

                                                     
16

 Observa-se certa confusão entre os conceitos de “pós-modernismo” e “pós-modernidade”, não apenas em 

função de conceituações e abordagens distintas a variar entre diferentes autorias, mas também resultantes de 

opções de tradução e, ainda, de reconsiderações teóricas. A partir de uma revisão de seus próprios postulados, 

sobretudo aqueles publicados nos anos de 1980, Jameson afirma que: “Primeiramente, eu faço uma distinção 

entre pós-modernismo enquanto estilo, um estilo que essencialmente nasceu na arquitetura e então se tornou 

visível em todas as outras artes e na literatura e em tudo mais, e então parece que foi substituído por outros 

estilos, de forma que hoje as pessoas dizem ‘O pós-modernismo é o passado, agora temos a contemporaneidade’, 

ou alguma palavra nova para todos esses estilos. Certo, sim, eu não me importo em dizer isso, estilisticamente 

essas coisas mudam. Mas o que estou tentando descrever, e eu não deixei claro nos meus primeiros estudos – 

talvez eu não tivesse isso claro comigo mesmo – é que não estou tentando descrever o pós-modernismo, apesar 

de eu usar isso como um diagnóstico, mas estou tentando descrever a pós-modernidade, e a pós-modernidade 

não é um estilo, é uma estrutura. Eu diria que é um momento do capitalismo, ou o terceiro momento do 
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É preciso insistir na diferença radical entre uma visão do pós-modernismo como um 

estilo (opcional) entre muitos outros disponíveis e uma visão que procura apreendê-

lo como a dominante cultural da lógica do capitalismo tardio. Essas duas 

abordagens, na verdade, acabam gerando duas maneiras muito diferentes de 

conceituar o fenômeno como um todo: por um lado, julgamento moral (não importa 

se positivo ou negativo) e, por outro, tentativa genuinamente dialética de se pensar 

nosso tempo presente na história. (JAMESON, 1996, p. 72). 

É importante que, ao mesmo tempo, sejam consideradas as contradições internas do 

sistema capitalista, que possibilitam uma inclusão interessada
17

 e, ao mesmo tempo, uma 

exclusão violenta pela ameaça aos pilares da família e da propriedade que formam o primado 

da lógica cis-heteronormativa. Nesse contexto, mesmo o Movimento Gay, que passara a um 

estágio de organização mais sistemática em busca de posicionamento político, social e sexual, 

não escapou de ser cooptado pela lógica da pós-modernidade. Em ensaio sobre a década de 

1960, Jameson (1991) afirma que, naquele período, a liberação e a dominação estavam 

inextricavelmente combinadas. Por isso, é valoroso considerar que “[c]ada fase da 

globalização capitalista, incluindo a atual, vem acompanhada de um retorno aos aspectos mais 

violentos da acumulação primitiva” (FEDERICI, 2018, p. 27) e que, entre outras 

discriminações,  

[...] o capitalismo, enquanto sistema econômico-social, está necessariamente ligado 

ao racismo e ao sexismo. O capitalismo precisa justificar e mistificar as contradições 

incrustadas em suas relações sociais – a promessa de liberdade frente à realidade da 

coação generalizada, e a promessa de prosperidade frente à realidade de penúria 

generalizada – difamando a “natureza” daqueles a quem explora: mulheres, sujeitos 

coloniais, descendentes de escravos africanos, imigrantes deslocados pela 

globalização. (p. 37). 

Dessa forma, o desenrolar do Movimento Gay ao longo das últimas décadas sugere 

que os homossexuais foram “liberados” para se tornarem mais um grupo de consumidores do 

                                                                                                                                                                   
capitalismo. Um capitalismo globalizado, que é o que estou chamando de pós-modernidade, e ele traz consigo 

vários tipos de mudanças, não se vai como um estilo, estaremos na pós-modernidade por muito tempo. É uma 

terceira estrutura do mercado e assim por diante. [...] Em meu livro, um dos meus erros, não era um erro na 

época, mas se tornou um erro, foi não revisar o uso da palavra pós-modernismo em vez de pós-modernidade, 

como acabo de dizer. E eu deveria ter deixado mais clara a distinção entre pós-modernismo enquanto um estilo 

artístico e cultural e pós-modernidade enquanto estrutura. E uma razão pela qual eu não o fiz foi porque quando 

escrevi isso no início dos anos 1980, ainda não tínhamos outra palavra, e a palavra é globalização” (JAMESON, 

2013). 
17

 No contexto da cultura de massa e da sociedade do espetáculo (cf. JAMESON, 1985), a ideia de inclusão 

também é filtrada pela lente do marketing e dos interesses econômicos. Considerando-se as produções voltadas 

ao público LGBTQIA+, é possível estabelecer uma ligação com a oferta de uma programação que atenda a um 

nicho de mercado visto como uma commodity integrando o processo de mercantilização da “comunidade” gay e 

até mesmo com o debate corrente a respeito das problemáticas do pink money (“dinheiro rosa”), aqui entendido 

como o poder de compra e consumo das pessoas LGBTQIA+, no contexto de inclusão e visibilidade derivadas 

de uma perspectiva liberal de interesse econômico. Conforme observa a cantora trans brasileira Linn da 

Quebrada sobre a apropriação comercial da pauta do orgulho LGBTQIA+, “nem tudo que vende, vem de mim ou 

vem de nós” (ARAUJO, 2021). 
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capitalismo tardio e mais um nicho de consumo da indústria cultural e da mídia, mas ainda 

sendo afetados de formas insidiosas pela homofobia em suas diversas facetas
18

: 

Já dizia o poeta italiano Pier Paolo Pasolini que o tabu da homossexualidade é um 

dos mais sólidos ferrolhos morais das sociedades pós-industriais, com base em 

novos e velhos argumentos. Além de ser inútil para a reprodução da espécie, a 

prática homossexual solaparia a família (em cujo seio se geram os novos 

consumidores) e seus padrões ideológicos (cuja ordem é consumir). Se talvez pareça 

impensável o extermínio maciço de homossexuais, como ocorreu no passado em 

nome de certa pureza de costumes, o que teríamos em lugar do triângulo rosa nazista 

seria uma generalizada desqualificação moral, de modo que “o homossexual 

continua vivendo num universo concentracionário, sob o rígido controle da moral 

dominante”, nas palavras de Pasolini. E eu acrescentaria: sob controle também da 

mentalidade empresarial, em época de globalização do mercado. (TREVISAN, 

2018, p. 17).  

Por isso, elaborar uma reflexão crítica a respeito de um texto dramático produzido e 

encenado entre 1967 e 1969 não poderia escapar de relacionar esse conteúdo, sua forma e sua 

performance às transformações que ocorriam na sociedade estadunidense da época e, em certa 

medida, de forma similar em outras partes do mundo, uma vez que “[a] década de 60, sob 

muitos aspectos, é o período-chave de transição [...]” (JAMESON, 1985, p. 17), levando em 

consideração, além disso, que: 

[...] estudar a representação da historicidade numa peça é algo que requer, [...] um 

levantamento minucioso das “ocorrências” formais do texto: até que ponto ele 

flexibiliza a forma do drama para acomodar o tratamento das questões históricas? 

Até que ponto ele transgride a forma dramática para fazer a história caber nos 

limites de uma peça dramática? (SILVA, 2007, p. 21). 

Isso posto, estabelecer a relação entre uma obra de arte e as experiências e percepções 

dadas a partir dessa obra num contexto (período) particular diz respeito à investigação do que 

Williams nomeia como “estrutura de sentimento”. Essa relação da forma particular de uma 

obra com um período histórico envolve uma rede de elementos da experiência concreta, no 

caso de um texto dramático, que englobam também a sua concretização cênica. De acordo 

com Cevasco (2001, p. 151), Williams elabora esse termo “na tentativa de descrever a relação 

dinâmica entre experiência, consciência e linguagem, como formalizada e formante na arte, 

nas instituições e tradições”. 

                                                     
18

 Nos dias de hoje, a homofobia é: “[...] marcada por uma compreensão da complexa relação entre as 

instituições, a cultura, as leis e os indivíduos quando se trata de compreender a homofobia muito além de 

qualquer sentimento de aversão individual de cunho psicológico. [...] O termo ‘homofobia’ designa, assim, dois 

aspectos diferentes da mesma realidade: a dimensão pessoal, de natureza afetiva, que se manifesta pela rejeição 

dos homossexuais; e a dimensão cultural, de natureza cognitiva, em que o objeto da rejeição não é o 

homossexual enquanto indivíduo, mas a homossexualidade como fenômeno psicológico e social” (BORRILLO, 

2000, p. 8; 22). 
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Com isso, investigar a estrutura de sentimento de uma obra literária escrita para o 

teatro envolve a análise do texto, mas também a consideração de sua “[...] realização material, 

o espetáculo, e o contexto cultural que o viabiliza” (WILLIAMS, 2010, p. 15). Dessa forma, 

uma leitura de The Boys in the Band que desconsiderasse a participação de Mart Crowley em 

sua primeira montagem – ou seja, que não levasse em conta as intencionalidades do autor 

sobre aquilo que foi efetivamente experimentado pelo público da época (o texto em 

performance) – se tornaria, a meu ver, apática. Tais intenções podem ser aferidas não apenas 

nas rubricas da peça, como também em depoimentos e entrevistas concedidos pelo autor 

desde a estreia de The Boys in the Band. Por isso, o paradigma de Williams é cabível aqui na 

medida em que ilumina uma amplitude maior de análise e considera, portanto, o drama em 

cena, dialogando, também, com o conceito queer de “ephemera”
19

: 

Ephemera [...] está ligada a modos alternados de textualidade e narratividade, como 

memória e performance: trata-se de todas as coisas que permanecem depois da 

performance, uma espécie de evidência do que ocorreu, mas certamente não a coisa 

em si. O conceito não depende de bases epistemológicas – em vez disso, seu 

interesse é seguir traços, lampejos, resíduos e fagulhas das coisas. É importante 

observar que ephemera é um modo de fortalecer e produzir argumentos que costuma 

ser empregado pela cultura minoritária e por elaboradores de críticas. A noção 

influente e frequentemente citada de “estruturas de sentimento”, de Raymond 

Williams, ajuda a aprofundar nossa compreensão das dimensões materiais da 

ephemera. Williams explica as maneiras como a arte transmite, traduz e engendra 

estruturas de sentimentos – tropos de emoção e experiência vivida que são, de fato, 

materiais sem ser “sólidos”. (MUÑOZ, 1996, p. 10).  

No tocante ao corpus analisado, ao centrar a análise no texto dramático lançado em 

1968, a despeito do mérito de suas diferentes adaptações em reavivar o valor da obra 

original,
20

 pareceu-me pertinente proceder a uma leitura da peça vis-à-vis à audição da 

gravação lançada em vinil duplo em 1969 pela A&M Records
21

 com a encenação do elenco 

da primeira montagem da peça.
22

 Considerando-se que esse registro fora uma ideia do próprio 

Crowley – ocorrido antes da adaptação ao cinema – e que o elenco que participou dessa 

                                                     
19

 Mantenho a grafia original em inglês, pois não localizei a respectiva tradução em português (“efêmera”) em 

textos sobre Muñoz.  
20

 Em sua teoria da adaptação, Hutcheon (2006, p. 176) comenta que “[uma] adaptação não é algo vampírico: 

não se trata de extrair a força vital da fonte e deixá-la moribunda ou morta, nem algo mais pálido do que a obra 

adaptada. Pelo contrário, [uma adaptação] pode manter essa obra anterior viva, dando-a uma vida póstuma que 

ela não teria de outro jeito”. 
21

 Cf. “Mart Crowley's ‘The Boys in the Band’ - Original Broadway Cast Album” (MART…, 2019). De acordo 

com a descrição do vídeo, o álbum foi “produzido por Gil Garfield, que recriou a atmosfera do palco ao duplicar 

o cenário nos estúdios de gravação: móveis, adereços, efeitos sonoros etc.”. 
22

 Embora álbuns de musicais fossem bastante populares na década de 1960, poucas peças não musicais foram 

gravadas. Quem tem medo de Virginia Woolf? (1963) foi uma exceção: “[…] a gravação de The Boys in the 

Band foi a primeira incursão da A&M em álbuns com texto falado e, devido ao assunto da obra, o marketing 

produzido foi mínimo: ‘Como o foco temático da peça, na homossexualidade, impede que seja transmitida no 

rádio, a A&M está preparando uma campanha comercial especial nos mercados de faculdade e underground. O 

álbum do elenco também será anunciado no rádio, mas sem trechos ilustrativos’” (WILSON, 2016, p. 159).  
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gravação é o pioneiro grupo de atores escolhido pelo autor para a temporada inicial da peça, 

fez sentido ouvir aquelas vozes em especial, em alusão à afirmação de Zumthor (2018, p. 57) 

de que: 

Escrito, o texto é fixado, mas a interpretação permanece entregue à iniciativa do 

diretor e, mais ainda, à liberdade controlada dos atores, de sorte que sua variação se 

manifesta, em última análise, pela maneira como é levado em conta por um corpo 

individual. Assistir a uma representação teatral emblematiza, assim, aquilo ao que 

tende – o que é potencialmente – todo ato de leitura. É no ruído da arquipalavra 

teatral que se desenrola esse ato, quaisquer que sejam os condicionamentos 

culturais. 

Quanto a esses “corpos individuais”, portanto, articular a análise do texto da peça à luz 

de sua encenação por aquele grupo de atores é uma escolha, em certo sentido, que lança luz 

sobre um ofício executado por corpos específicos. Conforme apontam Campbell e Farrier 

(2016, p. 15-16),  

Notando que as plateias costumam ser encorajadas pela forma normativa a esquecer 

do intérprete e se concentrar no personagem como se fosse uma entidade real e 

‘fixa’, Farrier argumentou que, quando olhamos para a performance mimética, 

vemos personagens virtualmente presentes ao lado de corpos reais trabalhando para 

produzir esses personagens. Nesse sentido, o teatro quase sempre está ‘solto’ quando 

olhamos para esse tipo de performance – fixar o personagem é ignorar o ‘outro 

corpo’ na sala, o intérprete que trabalha. Assim, mesmo a ‘manifestação mais direta 

e dominante’ [...] do teatro pode ser lida como um lugar bastante queer quando 

prestamos atenção nesses corpos trabalhando, quando dedicamos certo foco ao 

personagem virtual (ausente, referenciado) sendo apresentado e ao corpo sólido, 

presente e com impacto social do intérprete – este último produzido no lócus do 

social.  

Essa leitura conjunta amparou a compreensão do texto em minúcias que ultrapassavam 

ou mesmo escapavam às rubricas do autor ao longo do texto da peça, lançando luz sobre as 

“[...] relações e tensões entre o drama em sua forma literária e em sua realização cênica [...]” 

(WILLIAMS, 2010, p. 7).  

A leitura de um texto escrito para o teatro acaba deixando lacunas que os leitores 

podem preencher com a própria imaginação. Ler o mesmo texto acompanhado de um áudio de 

sua encenação fornece subsídios para compreender melhor como certas palavras e enunciados 

foram pensados para serem lidos pelos atores, os quais, em última instância, são as pessoas 

que tornaram o texto vivo, um aspecto que ressalta o valor dos diálogos e a “[...] questão das 

convenções da fala encenada e [...] consequentes convenções da fala escrita” (WILLIAMS, 

2010, p. 202). Certas entonações, afetações e pontuações fizeram mais sentido a partir da 

gravação do vinil – ou ao menos se tornaram mais esclarecedoras – do que simples inscrições 

em itálico publicadas no texto impresso para indicar alguma inflexão especial de leitura, por 

exemplo. Quanto a isso,  
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Muitas vezes, palavras e construções perfeitamente plausíveis na forma textual 

impressa revelam-se inviáveis no plano da encenação, no qual o que prevalece é o 

texto bien en bouche, ou seja, confortável de dizer e dotado de naturalidade ou 

plausibilidade. (BETTI, 2003, p. 123).  

Além disso, por mais que permaneça na minha imaginação – e no inconsciente 

coletivo – as imagens dos “fantasmas icônicos” (WILSON, 2016, p. 142) do filme de 

Friedkin, e os atores sejam os mesmos da gravação em áudio, cada meio possui 

idiossincrasias que, inclusive, modularam a interpretação do elenco no palco e, depois, no set 

de filmagem. A respeito dessas distinções,  

[…] ser exposto visualmente a uma história não é a mesma coisa que ouvi-la – 

tampouco é a mesma coisa participar dela ou interagir com ela, ou seja, vivenciar 

uma história diretamente e de maneira cinestésica. Em cada modalidade, diferentes 

coisas são adaptadas de diferentes maneiras. (HUTCHEON, 2006, p. 12).  

Ademais, acessar esse áudio fornece também o contato com um material que em si 

mesmo foi alvo de críticas de teor homofóbico. Uma resenha do The New York Times foi 

direta ao condenar a perpetuação dos estereótipos gays na peça quando do lançamento da 

gravação em vinil. Como uma mercadoria vendida em lojas de discos por todo o país, a peça 

potencialmente atingiria públicos maiores e mais remotos. A resenha apontava o temor de que 

a simples disponibilidade do LP fortalecesse atitudes arraigadas em relação às pessoas 

homossexuais, especialmente entre indivíduos mais provincianos e menos sofisticados que 

ouvissem o disco em casa. Ao assumir que fala em nome de todos os homens gays, o autor do 

texto explicou: 

Os “Boys” exalam egoísmo e autoindulgência. O pior de tudo é que eles não apenas 

demonstram, como também proclamam sentimentos de culpa em cada uma das falas 

redigidas por Crowley. Embora possamos conceder que o frequentador de teatro de 

Nova York pode não ser tão cegamente enganado a ponto de aceitar os estereótipos 

deste espetáculo, pensamos em qual será a percepção de, digamos, moradores menos 

atualizados de Kansas City quando, com a vitrola ligada, ouvirem o lamento de 

Michael no segundo ato: “Se nós pudéssemos apenas aprender a não nos odiar tanto 

assim.” (TEAL, 1969, p. 146).  

No prefácio a Tragédia moderna, livro de Raymond Williams publicado pela primeira 

vez em 1966, Costa (2002, p. 10) afirma que, para o teórico inglês, “[...] toda interpretação 

corresponde a escolhas e não a veredictos; e que o método de análise não pode ser apenas o 

literário nem apenas o da performance, devendo combinar os dois o tempo todo”. Assim, se o 

que proponho continua representando um recorte, visto que a performance registrada no disco 

é apenas uma das performances da peça, esse mesmo recorte me permite acessar algo que 

Williams nomeia como uma “unidade essencial”: 
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Minha preocupação é com a obra escrita posta em cena: a estrutura dramática de 

uma obra − que podemos perceber quando a lemos como literatura − na forma como 

realmente aparece quando a peça é representada. Na prática, a relação entre texto e 

cena poderá variar; analisá-las em conjunto me parece ser um reforço necessário. 

Grande parte do pensamento contemporâneo supõe constantemente que literatura e 

cena existem em separado, embora o teatro seja, ou possa ser, tanto literatura quanto 

cena, não um em sacrifício de outro, mas um por causa do outro. É por pensar que 

hoje a separação tem sido profundamente limitadora para o teatro que estou 

examinando, como um ponto formal da teoria, a relação entre texto e cena. Mas essa 

questão também pode ser tratada, de forma mais imediata, pela análise do texto e de 

suas representações reais. É certo que, em minhas análises, terei de confiar no 

exercício cuidadoso da imaginação. Não tenho como retomar as representações 

originais; porém, ao abordar cada cena a partir de diversos aspectos, espero 

reconstruir sua unidade essencial. (p. 38). 

Dessa forma, esta leitura de The Boys in the Band se pauta pela análise do texto 

dramático em aliança à extração do contexto cultural que ensejou a sua encenação, 

tencionando a relação entre dramaturgia, espetáculo, história e memória.  
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2 “QUEM É QUE SEMPRE COSTUMAVA DIZER...?”: UMA (RE)LEITURA DE 

THE BOYS IN THE BAND 

Edward Martino Crowley nasceu na cidade de Vicksburg, Mississípi, em 21 de agosto 

de 1935, filho único de pai alcoólatra e mãe dependente química. Crowley frequentou uma 

escola católica para rapazes e estudou atuação e negócios do ramo de entretenimento na 

Universidade Católica da América, em Washington, D.C. Essa fase lhe rendeu uma herança 

afetiva que, como veremos, foi aproveitada na construção do personagem Michael em The 

Boys in the Band: “Eu era um católico convicto, com toda a culpa” (ROCA, 2012). Sua 

afeição pelo teatro teve início no departamento de drama católico, onde Crowley projetou 

uma produção estudantil de “Billy Budd”, conto de Herman Melville, estrelada por um 

colega, o ator Jon Voight. 

Em 1957, Crowley partiu para Los Angeles com o objetivo de atuar como roteirista 

dos estúdios de Hollywood. Depois, em Nova York, foi contratado como assistente pelo 

diretor de cinema e teatro Elia Kazan. Nesse período, Kazan estava filmando Clamor do sexo 

(1961) e Crowley acabou se tornando amigo da atriz Natalie Wood, que estrelava o filme. 

Essa amizade levou Crowley a trabalhar como assistente pessoal de Wood enquanto ela 

filmava o musical Amor, sublime amor no mesmo ano, permanecendo nessa posição de 1964 

a 1966. Em 1967, seria Wood quem o encorajaria a escrever The Boys in the Band durante o 

período em que Crowley, desempregado, sem recursos financeiros e deprimido, aceitou cuidar 

da casa de uma amiga rica, a socialite e ocasionalmente atriz Diana Lynn, em Beverly Hills, 

enquanto ela e o marido velejavam de férias (ROCA, 2012).  

Crowley, que naquele momento havia realizado apenas tentativas de escrita 

malsucedidas para a televisão e o cinema, completou o primeiro esboço da peça num curto 

período de intensa atividade: “Escrevi a peça em cinco semanas, com exceção da cena de 

resolução” (HONORING..., 2015). Em sua página introdutória, a peça é dedicada a Douglas 

Murray (que inspirou o personagem Donald) e a Howard Jeffrey
23

 (melhor amigo de Crowley, 

que inspirou o personagem de mesmo nome):  

Eu apenas peguei um bloco amarelo, rabisquei e rabisquei [...]. Depois de cerca de 

uma semana, aquilo começou a se acumular. Era como a arte imitando a vida 

imitando a arte: meu amigo em que baseei Donald viria de Laguna [que, na peça, 

virou os Hamptons] e eu lia para ele páginas, ele fazia comentários irônicos e eu os 

escrevia pelas suas costas. Ele era um sujeito muito engraçado. (ROCA, 2012).  

                                                     
23

 Howard Jeffrey faleceu de complicações do HIV/AIDS em 1988. Não foram localizados dados biográficos 

sobre Douglas Murray. 
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Finalizado o manuscrito, Crowley enviou-o a diferentes agentes teatrais, que se 

mantiveram afastados, recusando-se até mesmo a circular a peça no meio artístico em papéis 

timbrados que identificassem o remetente. Numa entrevista concedida no início dos anos 

1990, Crowley relembra: 

Quando eu penso em como era estar lá, sentado no escritório daquela agente, uma 

semana depois de terminar de escrever, olhando para a cara dela, ou não olhando, 

porque ela não conseguia sequer olhar para mim. E ela disse, sussurrando, “não 

posso enviar isso com o meu nome. Isso é – ora, é um final de semana em Fire 

Island!” Eu deveria ter dito a ela “não um final de semana, querida. Um dia no 

máximo. Eu respeito as unidades [aristotélicas]”. Mas eu não disse, pois estava 

praticamente em lágrimas [...]. (KRAMER, 1993). 

Eventualmente a peça chegaria às mãos do produtor Richard Barr, que gostou tanto a 

ponto de decidir produzi-la num workshop promovido pela Playwrights’ Unit, organização 

fundada por Barr e o dramaturgo Edward Albee que fornecia uma plataforma para 

dramaturgos ainda inexperientes estrearem suas obras. De acordo com Murray Gitlin, que fez 

a direção de palco da peça ainda na fase de workshop, Albee recusou-se a ser associado ao 

projeto:  

“Desde o início, Edward não queria ter nada a ver com aquilo. Ele odiava a peça, 

odiava tudo sobre ela, não queria ser associado a ela de forma alguma.” Isso pode 

ter acontecido porque muitas pessoas sentiram que Crowley havia pegado 

emprestado a forma (e parte da substância) do grande sucesso de Albee, Quem tem 

medo de Virginia Woolf? (KAISER, 1998, p. 186, grifo do autor). 

Essa reação surpreendeu Crowley: 

Não foi assim o tempo todo. Eu não vou entrar nisso, mas se fosse por ele, [a peça] 

nunca teria sido produzida. [...] Ele não se sentia tanto assim no início, mas não 

posso provar. Por que ele veio para as festas da noite de abertura, incluindo LA, por 

exemplo? [...] Por que [a peça] seria feita no seu workshop se não tivesse tido sua 

aprovação? E eu fui lá para tomar uma bebida com eles para conseguir isso. 

(MAANEN, 2011).  

A direção da peça ficou a cargo de Robert Moore, um ator amigo de Crowley. No 

entanto, convencê-lo a participar do projeto não foi tarefa fácil, e Moore foi vencido pelo 

cansaço, segundo recorda:  

Eu não queria dirigir [a peça]. Eu era diretor de teatro de faculdade na Universidade 

Católica em Washington, D.C., e [...] Crowley [...] era um dos meus alunos. Ele 

havia trabalhado na peça e a trouxe até mim. Tive de dirigi-la para que ele saísse do 

meu apartamento. (EDELSTEIN, 1978). 

A versão do autor da peça sobre esse episódio é ligeiramente diferente: 

Ele estava trabalhando como ator, mas jamais teria sido uma estrela, jamais teria 

sido um ator principal. E foi naquela época, em que ele estava [atuando] em Cactus 

Flower, com Lauren Bacall, que eu vim a Nova York com Boys debaixo do braço e 

fiquei em seu apartamento. Certa noite, ele levou o roteiro para o teatro e o leu. Bob 
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e eu tínhamos uma relação complexa, mas sempre nos demos bem. Ele tinha muito 

mais a seu favor do que eu, posso dizer isso. Ele era hilário, jovem e mordaz. 

(MAANEN, 2011). 

Ainda segundo Gitlin, Crowley e Moore editaram o roteiro original pela metade, o que 

colaborou para que o texto funcionasse como uma peça teatral (KAISER, 1998, p. 186). Para 

Crowley, a relação com Moore era íntima o bastante para que as habilidades do amigo fossem 

colocadas na balança na hora de demonstrar que dirigir a peça era o melhor que ele tinha a 

fazer: 

Ele sempre disse, de maneira condescendente, que só dirigiu The Boys in the Band 

para que eu saísse de seu apartamento, o que era verdade. Eu era apenas um cara que 

veio jantar com uma peça debaixo do braço querendo que ele a dirigisse, e ele falou 

“você sabe que não quero dirigir” e eu repliquei “mas eu tenho visto o que você 

andou fazendo e, acredite em mim, você acha que tem uma carreira como ator, mas 

não é um grande ator. Você tem o dom para dirigir e deveria fazer isso”. Ele não 

queria de verdade e tentou abandonar a peça. (MAANEN, 2011).  

Por outro lado, resolvida a questão da direção, permanecia aberta a seleção de elenco. 

Atores dispostos a interpretar personagens gays “[...] eram quase impossíveis de se 

encontrar”, segundo Crowley (ROCA, 2012). Ao relembrar como ocorrera a origem do 

projeto, o ator Laurence Luckinbill, que interpretou o personagem Larry, comentou sobre o 

empenho do autor da peça em fazê-la acontecer: 

Recebi um telefonema de Mart perguntando se eu gostaria de ler uma peça que ele 

tinha escrito. E eu disse que sim. Peguei a peça em um teatro pequeno e escuro no 

centro da cidade, fora do circuito teatral. Eu a li. Mart pediu que eu o encontrasse no 

dia seguinte. Ele estava agarrando a peça contra o peito como um bebê. Ele vinha 

pedindo, implorando que atores, diretores e produtores a lessem e ninguém lhe dava 

resposta, ou muito pior. Mas ela viria a ser uma produção muito pequena e sem 

grana financiada pela unidade de produção de Edward Albee. Mart me procurou de 

novo, como antes – esperançoso e pronto para ser rechaçado. Eu disse “Mart, eu 

faço”. Mais uma vez, ele quase chegou às lágrimas e as enxugou rapidamente. 

(LUCKINBILL, 2020). 

O envolvimento direto de Crowley na primeira montagem de sua peça pôde ser notado 

em sua dedicação a todos os detalhes da montagem. Segundo levantamento de Kaiser (1998, 

p. 187), Crowley gastou vinte dólares do próprio bolso para comprar uma taça de vinho 

específica a ser usada por um dos personagens em cena, além de fazer compras com os atores 

para escolher as roupas perfeitas. 

Informações incluídas no livro da peça apontam que The Boys in the Band foi 

encenada pela primeira vez em janeiro de 1968, aproximadamente um semestre após a 

conclusão da escrita da peça no verão de 1967, no Village South Theater (atualmente SoHo 
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Playhouse). Apesar de ser um workshop realizado no circuito Off-Off-Broadway,
24

 segundo 

Crowley, a repercussão inicial foi positiva o suficiente para que começassem a pensar em 

levar a peça para um circuito maior: “Ficou claro com aquele workshop que daria certo. As 

pessoas ficavam na fila todas as noites e nós esticamos [a produção] até o limite que o 

sindicato permitia: dez performances com a casa lotada” (BILOWIT, 2001). O diretor, Robert 

Moore, relembrou: “Nunca achei que seria um sucesso [...]. Quem diria que alguém teria 

interesse em uma peça sobre nove bichas em uma festa de aniversário?” (EDELSTEIN, 

1978). 

Tomando-se por base o método de análise proposto por Raymond Williams em Drama 

em cena, a análise da relação entre um texto dramatúrgico e sua encenação requer que sejam 

consideradas, ainda que brevemente, as circunstâncias cênicas e de montagem que existiam à 

época de sua escrita. Segundo ele,  

Essa breve exposição é útil porque nos permite ver a variedade histórica das 

possibilidades cênicas, uma vez que todos nós, de forma bem natural, tendemos a 

construir nossa ideia de representação teatral a partir da experiência contemporânea 

que temos dela; tal construção, que há sempre de ser limitada, pode às vezes ser 

ineficaz ao nos fazer abordar uma arte variada e contínua como se fosse um hábito 

singular e fixo. (WILLIAMS, 2010, p. 36). 

Por isso, é interessante notar as especificidades do circuito teatral nova-iorquino no 

período de produção de The Boys in the Band. De acordo com Mart Crowley, a boa aceitação 

das performances realizadas no workshop indicou a possibilidade de que a peça poderia fazer 

a transição para um espaço maior e, consequentemente, para um público maior. Porém, a 

própria natureza da peça impunha limites:  

A reação no workshop deixou claro que [a peça] iria no mínimo para o circuito Off-

Broadway. A Broadway chegou a ser discutida, mas eles estavam aterrorizados com 

a ideia de que não lá ela funcionaria, e eu não acho que teria funcionado. [A 

preocupação sobre ir à Broadway] Tinha a ver com o material. A questão era saber 

se haveria um público ou não. (MAANEN, 2011). 

Historicamente, no circuito Off-Broadway circulam as peças de gosto menos popular e 

que são conhecidas por sua experimentação em termos formais e de conteúdo. Era coerente, 

portanto, que The Boys in the Band, tomada em sua proposta singular, fosse encenada para 

plateias menores e possivelmente mais apreciativas. A respeito de diferenciações como essa, 

“[…] faz sentido que uma obra queer seja atraída a formas baixas com processos de 

                                                     
24

 Broadway, Off-Broadway e Off-Off-Broadway referem-se à capacidade de ocupação dos teatros nova-

iorquinos, respectivamente, com mais de 500 lugares; com menos de 499 e mais de 100 lugares; e com menos de 

99 lugares (cf. FIERBERG, 2017). 
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realização e estruturas de produção alternativas, espaços fora do mainstream e plateias não 

elitistas […]” (CAMPBELL; FARRIER, 2016, p. 7). Em sua origem,  

O movimento Off-Broadway, como o movimento dos teatros regionais, é de fato 

uma extensão dos teatros pequenos do início do século XX. [...] o teatro Off-

Broadway contemporâneo tem suas origens na produção de 1952 do [grupo] Circle 

in the Square de Summer and Smoke, de Tennessee Williams. O objetivo original era 

realizar experimentos distantes do comercialismo caro da Broadway [...]. Em seu 

ápice, o teatro Off-Broadway produziu peças importantes, elaborou ideias 

desafiadoras e colocou em destaque alguns dos maiores talentos de hoje. The Effect 

of Gamma Rays on Man-In-The-Moon Marigolds (1965), de Paul Zindel, foi o único 

espetáculo Off-Broadway a ganhar um Prêmio Pulitzer. The Boys in the Band foi a 

primeira peça de sucesso a abordar a homossexualidade. (SPRITZ, 1976, p. 106). 

Como o tema da religião é frequente na narrativa e atravessa a constituição de 

personagens como Michael e Harold, é curioso que o teatro que passou a abrigar The Boys in 

the Band tivesse sido anteriormente uma igreja. Quando, naquela temporada, Michael dizia, 

“Eu sou um daqueles católicos realmente podres que ficam bêbados, pecam a noite inteira e 

vão à missa na manhã seguinte”,
25

 ele habitava simultaneamente dois locais: seu apartamento 

e uma casa sagrada. Segundo Crowley, o Theatre Four era o local perfeito, entre outros 

motivos, pelas condições em que fora deixado por produções que o haviam ocupado naquela 

década: 

O teatro era uma graça [...]. Era uma antiga igreja e isso não tinha nada a ver com o 

fato de ser uma graça, mas ao menos tinha o pé direito alto e um mezanino, 

digamos, que era onde o coro costumava cantar, e tinha janelas, o que é bem raro. E 

[...] sabe qual era a peça que estava lá antes de nós? Uma reencenação de The Boys 

from Syracuse, de Richard Rogers e Lorenz Hart. Richard Rogers produziu [essa 

peça], então ele foi lá, eles sabiam que não daria certo na Broadway; não seria 

grande o bastante. Então, eles apostaram que daria certo no Off-Broadway e fizeram 

isso. Além disso, ele achou que a igreja estava em más condições e Richard Rogers 

pagou pessoalmente pelos assentos, assentos novos, dourados, cortinas para as 

janelas [e o aspecto] ficou ótimo. Nenhum outro espetáculo fora encenado ali depois 

de The Boys from Syracuse porque o lugar ficava ali na 10th Avenue ou algo assim e 

ninguém queria ir até lá. (MAANEN, 2011). 

De acordo com Crowley, aquele era um entre vários teatros que ele e o diretor, Robert 

Moore, haviam visitado nesse processo de achar o local ideal e que depois eram também 

submetidos à aprovação do produtor, Richard Barr. Porém, o Theater Four acabou sendo a 

escolha perfeita: “De todo modo, eu entrei e disse ‘Bob, eu não acredito’. As portas não 

haviam sido abertas desde o encerramento de Boys from Syracuse e isso já fazia seis anos. 

Estava tudo empoeirado, mas o aspecto era ótimo. Era como uma caixa de joias” (MAANEN, 

2011). Como se não bastasse o local ter sido uma igreja em outros tempos, a estreia Off-

                                                     
25

 “I’m one of those truly rotten Catholics who gets drunk, sins all night and goes to Mass the next morning.” 

(CROWLEY, 2008, p. 64). 
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Broadway de The Boys in the Band, segundo Crowley, aconteceu num domingo de Páscoa 

(cf. BILOWIT, 2001), e a peça permaneceria naquele mesmo teatro até o final de todo o 

período em que ficou em cartaz e mesmo após o filme de Friedkin ter saído dos cinemas.  

Crowley relembrava a origem de seu projeto com certa modéstia: “Eu não sei se eu 

sabia o que diabos estava fazendo, pra falar a verdade. Eu sabia que estava escrevendo uma 

peça sobre a vida gay” (THE BOYS..., 2020). Para levá-lo a cabo, a construção de quase 

todos os personagens se baseou em pessoas reais – amigos, amantes e ele mesmo: “Howard 

Jeffrey era o meu melhor amigo. Eu diria que, você sabe, Michael, o protagonista da peça, é 

baseado em mim. E Harold, que é sua nêmese na peça, era baseado no Howard” (THE 

BOYS..., 2020). Em outra entrevista, Crowley explicou: “[…] a maioria dos outros eram ou 

pessoas que eu havia conhecido em outros lugares e em outras épocas ou eram 

conglomerados, parecidos com pessoas que eu havia conhecido. Emory é baseado em uns três 

homens diferentes que conheci” (HAUN, 2011). Ainda nesse sentido, ele rememora: 

Nunca houve uma festa de aniversário de verdade frequentada por nove homens de 

verdade [...]. No entanto, logo depois de começar a escrever a peça, eu de fato 

compareci à festa de aniversário de um amigo, o que me deu a ideia de como 

estruturar aquilo que já estava na minha mente (originalmente, eu havia pensado em 

situar a história em um bar gay). [...] Cada um dos “rapazes” reflete, 

inevitavelmente, um aspecto da minha própria persona tanto quanto de qualquer 

outra pessoa, real ou imaginada. (CROWLEY, 1996, p. ix). 

Quando Crowley afirmou ter escrito sua peça inspirado por sua rede de afetos, ele 

revela a existência do que seria um “mundo extratextual, que, enquanto facticidade, é prévio 

ao texto e que ordinariamente constitui seus campos de referência. Estes podem ser sistemas 

de sentido, sistemas sociais e imagens do mundo” (ISER, 1985, p. 985). Sobre esse aspecto, 

Crowley afirmou ter transformado sua infância difícil em dramaturgia a partir da inspiração 

na obra de outros autores de sua juventude: “Sempre me ressenti que Eugene O’Neill já tinha 

meus melhores enredos” (ROCA, 2012).  

Até certo ponto, ao contrário do que viria a afirmar anos depois, Crowley sabia, sim, o 

que estava fazendo ao escrever The Boys in the Band. No início de 1966, Stanley Kauffmann, 

tendo há pouco tempo ingressado numa das posições mais prestigiadas do teatro 

estadunidense, a de crítico diário de teatro do The New York Times, escreveu uma coluna 

intitulada “Drama homossexual e seus disfarces”. Nela, argumentava que, por serem 

incapazes de escrever abertamente sobre a vida homossexual, em razão de diversas restrições 

em voga na época, os dramaturgos homossexuais viam-se forçados a retratá-la sob um 

disfarce heterossexual, o que fazia com que suas obras apresentassem “[...] uma imagem 
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bastante distorcida das mulheres, do casamento e da sociedade dos Estados Unidos em geral” 

(1966a).  

O crítico observara que o teatro moderno lidava com outros tópicos que eram “[...] 

igualmente neuróticos, igualmente indesejáveis socialmente” (1966a), e recomendou que o 

tema da homossexualidade, da mesma forma, fosse apresentado abertamente nos palcos. Isso 

daria fim não apenas aos retratos distorcidos e ressentidos das instituições heterossexuais, mas 

ao camp, que Kauffmann via como a exultação de elementos como “[...] estilo, maneira, 

superfície” (1966a) em detrimento do conteúdo, e como o maior perigo que emanava de um 

dramaturgo homossexual. Nos dias de hoje, tomando-se por base o conceito disseminado de 

“lugar de fala” (cf. RIBEIRO, 2019), é difícil imaginar um homem heterossexual colocando-

se em posição de ditar o que pessoas homossexuais deveriam falar em suas criações artísticas, 

mas foi exatamente o que Kauffmann fez. 

O artigo gerou muitas cartas em resposta, algumas elogiando o crítico por se 

posicionar contra uma literatura e teatro doentios; outras o atacando por denegrir a classe de 

artistas homossexuais (ARRELL, 2002). Na sequência, Kauffmann publicou outro artigo, 

“Sobre a aceitabilidade do homossexual” (1966b), em que respondia às críticas, enfatizando 

em particular que seu objetivo principal era dotar o dramaturgo homossexual da “[...] mesma 

liberdade que o heterossexual” (1966b) possuía para escrever sobre sua própria vida. Elaborar 

a própria vida dramaturgicamente – pois a particularização da vida homossexual, segundo a 

lógica de Kauffmann, seria verossímil nos palcos se fosse escrita por uma pessoa 

homossexual – era uma sugestão que colocava em destaque, em certo sentido, o próprio 

dramaturgo, algo que, segundo Szondi (2001, p. 30), não é essencial para o caráter de uma 

obra dramática:  

O dramaturgo está ausente no drama. Ele não fala; ele institui a conversação. O 

drama não é escrito, mas posto. As palavras pronunciadas no drama são todas elas 

de-cisões [Ent-schlüsse]; são pronunciadas a partir da situação e persistem nela; de 

forma alguma devem ser concebidas como provenientes do autor. O drama pertence 

ao autor só como um todo, e essa relação não é parte essencial de seu caráter de 

obra.  

Se o dramaturgo está ausente no drama que escreve, por que, então, seria importante 

para Kauffmann que um dramaturgo homossexual escrevesse sobre a própria realidade e não 

outras? Uma indicação está no fato de que “[a] construção da diferença homossexual é um 

mecanismo político bem rodado que permite excluir gays e lésbicas do direito comum 

(universal), inscrevendo-os(as) em um regime de exceção (particular)” (BORRILLO, 2000, p. 

39). 
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O debate em torno da homofobia de Kauffmann, todavia, não ofuscou sua repercussão 

entre os leitores da época.
26

 Seu artigo teria influência direta, por exemplo, sobre Crowley e a 

escrita de The Boys in the Band, que ocorreria no ano seguinte; o jovem escritor estava entre 

as pessoas que leram aquela crítica no jornal de domingo e ficaram impressionadas com o 

chamado do artigo por uma dramaturgia mais autêntica:  

[…] Então eu pensei, “por que alguém não escreve uma peça na qual haja homens 

gays que são apenas homens gays?” E então eu disse, “bom, por que não eu?” Certa 

vez alguém perguntou a Jerome Robbins por que ele havia se tornado um coreógrafo 

e ele respondeu, “porque ninguém estava fazendo os balés que eu queria ver”. Bom, 

ninguém estava escrevendo a peça específica que eu queria ver. [...] O teatro é mais 

forte do que a política. Sempre foi, sempre será, seja qual forma assumir. De 

qualquer modo, peguei o que pude do sr. Kauffmann – e ali estava eu. Ambicioso. 

Decepcionado. Triste. Por fora. Enraivecido. E com trinta e poucos anos. 

(KRAMER, 1993). 

Crowley quis escrever sobre a sua vida e a vida das pessoas que conhecia, e a 

provocação do artigo de Kauffmann, juntamente com o incentivo emocional e financeiro de 

sua amiga Natalie Wood, fizeram nascer a peça de estreia. É importante ressaltar isto: essa era 

a peça de um dramaturgo novato, o que é valoroso na medida em que demonstra tanto a 

relevância desse jovem escritor já em início de carreira, como a sua inexperiência, que 

porventura pode ter ligação com ao menos parte das críticas direcionadas à peça logo após seu 

debut. Já no dia seguinte à estreia oficial, a resenha do crítico Clive Barnes, também do The 

New York Times, mesclava uma série de elogios à montagem – do elenco ao cenário –, com 

ressalvas ao texto em si: 

Essa é a primeira peça do sr. Crowley e, em certas partes, ela entrega sinais de 

inexperiência. A exposição inicial do tema, por exemplo, quando Michael precisa 

explicar de maneira gratuita quem e o que ele é para um de seus amigos mais 

próximos, é um pouco desastrada e forçada – e partes do diálogo são certamente 

excessivas. (BARNES, 1968, p. 48).  

Contudo, uma noção partilhada entre os críticos e admiradores da peça – naquela 

época e até hoje – é a de que o sucesso daquela produção se devia, em muito, à meticulosa 

escolha do elenco e às performances de cada ator em cena, o que já havia sido notado na 

resenha de Barnes, quando ele reconheceu que:  
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 Edward Albee foi outro dramaturgo afetado pelo artigo, posteriormente contestando essa noção de que “[...] 

gays escreviam sobre gays, mas os disfarçavam de heterossexuais, e escreviam sobre homens, mas os 

disfarçavam de mulheres... Tennessee Williams sabia a diferença entre homens e mulheres tão bem quanto eu. 

Se você está escrevendo sobre homens, está escrevendo sobre homens e se está escrevendo sobre mulheres, está 

escrevendo sobre mulheres. Mas então começou o boato de que Quem tem medo de Virginia Woolf? era 

realmente sobre quatro homens, o que levou a tentativas de produções exclusivamente masculinas da peça, o que 

me levou a encerrá-las... porque são erradas. Mas de alguma forma esse recorte nunca foi embora” (KAISER, 

1998, p. 166). 
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A melhor coisa que posso dizer, tanto das atuações quanto da direção quase 

invisível, mas claramente eficaz de Robert Moore, é que não apenas eles estavam 

completamente integrados à peça, como havia momentos em que eu quase esperava 

que a plateia respondesse aos atores. Seria injusto mencionar membros isolados do 

elenco – todos os nove nomes [...] têm o meu apreço. Essa é uma das peças mais 

bem atuadas da temporada. (BARNES, 1968, p. 48).  

O elenco era formado pelos atores Kenneth Nelson, Peter White, Leonard Frey, Cliff 

Gorman, Frederick Combs, Laurence Luckinbill, Keith Prentice, Robert La Tourneaux e 

Reuben Greene.
27

 Quando Crowley aceitara participar da adaptação cinematográfica, apenas 

dois meses depois da estreia da peça (WILSON, 2016, p. 142), uma das suas condições era 

que o estúdio mantivesse o mesmo casting, algo que permanece relativamente raro de 

acontecer quando peças de teatro são transpostas ao cinema: 

Eu queria produzir [a adaptação] e queria escrever o roteiro, e queria o elenco 

original, e queria que o cara que dirigiu a peça dirigisse o filme. Bom, eu consegui 

tudo isso, menos a direção de Robert Moore. Eles disseram, sabe, Mart, não dá para 

você chegar com nove caras que nunca estiveram em um filme. Você precisa de 

alguém que tenha um histórico de trabalho no cinema […]. (BOYS…, 2015). 

De acordo com Luckinbill, ao bater o pé na exigência de que ou o filme seria feito 

com aquele elenco ou simplesmente não haveria filme, Crowley estava demonstrando ter 

aprendido – talvez pela sua proximidade com uma estrela do cacife de Natalie Wood – como 

funcionava o mundo dos negócios na indústria do cinema, uma vez que “[...] não é o maior 

sim em Hollywood” (BOYS…, 2015). Crowley, por sua vez, tornou-se menos apreciativo 

daquela decisão:  

Os estúdios estavam sempre comprando peças e adaptando-as para o cinema. Era 

óbvio que conseguiríamos algumas visitas e houve várias. Eu pensei que seria ótimo 

se conseguíssemos uma gravação desses caras e suas performances extraordinárias 

[...] em vez de um espectro de nomes de Hollywood e aí ser transformada em uma 

coisa qualquer. Então eu fui jovem e burro o bastante para recusar um monte de 

dinheiro por isso. (BOYS…, 2015).  

                                                     
27

 A maior parte do elenco e alguns membros da produção inicial da peça faleceram ao longo das décadas de 

1980 e 1990 em decorrência do HIV/AIDS: “Leonard Frey, um Harold brilhante e convalescente no palco e na 

tela, foi o segundo do elenco original a morrer, alguns dias antes de seu aniversário de 50 anos (24/8/88), 

precedido (em 3/6/84) por Robert La Tourneaux, 41, que interpretou seu “presente de aniversário”, o michê tonto 

Cowboy. Dois convidados da festa – Donald (Frederick Combs, 57) e Larry (Keith Prentice, 52) – faleceram 

com oito dias de diferença em setembro de 1992. O anfitrião autodepreciativo, Michael (Kenneth Nelson, 63), 

foi o último a falecer (7/10/93). Nos bastidores, as fatalidades incluíram o produtor original da peça, Richard 

Barr, aos 71 (10/1/89) e, antes de todos, o diretor original, Robert Moore, aos 57 (10/5/84). Todos morreram de 

AIDS ou doenças relacionadas à AIDS”. Quanto aos demais envolvidos na peça, “Cliff Gorman – [...] que 

interpretou [...] Emory – sucumbiu à leucemia em 5 de setembro de 2002, aos 65” (HAUN, 2011), e, até agosto 

de 2021, os dois únicos atores ainda vivos são Peter White e Lawrence Luckinbill. O paradeiro de Reuben 

Greene é desconhecido, mas Crowley chegou a comentar em entrevista que o seu sumiço tinha relação com o 

desejo de se manter fora dos holofotes. A intenção era evitar problemas judiciais após Greene ter engravidado 

uma jovem durante a temporada da peça em Londres enquanto também vivia como gigolô de mulheres mais 

velhas (cf. MAANEN, 2011). 
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Era evidente que um dos motivos para manter o elenco era a qualidade das atuações, 

um reconhecimento partilhado pelo cineasta William Friedkin, a quem coube a tarefa de 

dirigir o filme homônimo ainda durante aquela temporada inicial. Contribuíam para um senso 

de realismo cinematográfico transposto ao teatro a direção de Robert Moore e sua capacidade 

de extrair um alto desempenho do elenco de nove atores. Numa resenha publicada poucos 

meses após a estreia da peça, as performances chegaram a ser destacadas de forma individual:  

Kenneth Nelson está incrível como protagonista, retendo a simpatia e o respeito do 

público mesmo ao se dissolver em lágrimas e autopiedade, e Frederic Combs é 

silenciosamente distinto e, às vezes, bastante tocante como seu amoroso objeto 

cênico e de apoio. Cliff Gorman, Reuben Greene e Robert La Tourneaux têm 

performances de uma extravagância muito bem medida nos papéis cômicos 

principais; e Leonard Frey, Laurence Luckinbill, Keith Prentice e Peter White estão 

todos admiráveis nos papéis menores bastante exigentes. (WEST, 1968, p. 64).  

De maneira similar, Clive Barnes, ao publicar em abril de 1970 uma nova resenha 

sobre a produção Off-Broadway original, agora reavaliando parte de suas considerações de 

dois anos antes principalmente em razão tanto da mudança do elenco quanto das 

transformações culturais do Movimento Gay, comentou: “Aquele primeiro elenco foi 

escolhido com tanto cuidado que nada poderia se comparar a ele” (BARNES, 1970). O filme 

havia estreado um mês antes da publicação dessa crítica, e o “saudoso” elenco poderia ser 

visto agora, para bem ou para mal, imortalizado na película de Friedkin. Apesar dos temores 

de que o tema da homossexualidade, tão central na peça, representasse a deixa para um 

fracasso monumental, pelo contrário, The Boys in the Band foi um sucesso comercial, sendo o 

primeiro – e possivelmente o único – grande momento de êxito financeiro da carreira de 

Crowley como dramaturgo: “Nos primeiros sete meses de produção, a peça já tinha dado um 

lucro de 70.000 dólares para seus financiadores, e os assentos de 5,95 dólares estavam sendo 

negociados por cambistas a 25” (KAISER, 1998, p. 187). O êxito se prolongou pelos meses 

seguintes: 

Com as resenhas excelentes, assunto provocativo e elenco notável, Boys estava 

pronta para permanecer no Theatre Four por muito tempo e trazer muito dinheiro 

para quem a financiou. Quando a peça encerrou sua estadia depois de 1.001 

performances em Nova York, ela havia se tornado um dos espetáculos mais 

duradouros do circuito Off-Broadway de todos os tempos e um dos mais lucrativos 

também. A peça custara US$ 20.000 para ser produzida em 1968 (de fato, menos do 

que a média Off-Broadway da época) e, quando foi encerrada em 6 de setembro de 

1970 – contabilizando as receitas da turnê nacional e do filme –, cada investidor 

conseguiu um lucro de 1.450 por cento para cada parcela investida de US$ 400. 

(WILSON, 2016, p. 145).  

Esse sucesso comercial representa um contraste diante do tratamento dado à 

homossexualidade enquanto tema de peças teatrais durante a primeira metade do século XX 
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nos Estados Unidos, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Os palcos de teatro 

estadunidenses, em especial na cidade de Nova York, não passaram ilesos à perseguição 

contra gays e lésbicas perpetrada pelo governo e replicada pela sociedade do período. A 

dramaturgia produzida à época espelhava as contenções e o autopoliciamento decorrentes da 

censura e das retaliações por parte da lei, da polícia, do público e da crítica contra 

representações da homossexualidade.  

A ligação entre homossexualidade, perversão e crime já vinha de longa data. Em 1927, 

foi promulgada uma emenda ao código de obscenidade pública – a qual só seria suspensa em 

1967, ano de escrita de The Boys in the Band – que proibia de forma veemente que as peças 

teatrais tratassem de temas ligados à “[...] degeneração ou perversão sexual” (CHAUNCEY, 

1994, p. 313). O dramaturgo William M. Hoffman argumenta que a proibição de peças de 

temática homossexual teve consequências na construção de personagens gays dentro de certos 

parâmetros:  

“Silêncio” (quando havia uma omissão completa de temas ou personagens gays); 

“Acusação Falsa” (quando um personagem era acusado negativamente de ser 

homossexual quando não era); “Estereótipo” (quando o homem gay era representado 

como feminino e a lésbica como masculina, ou o gay como emotivo ou mentalmente 

perturbado); “Exploração” (quando o personagem gay aparecia como alívio cômico) 

(HOFFMAN, 1979, p. xix).  

Crowley rompeu, em certa medida, com as possibilidades limitadas – e limitantes – de 

encenação teatral do período sem apelar para subterfúgios ou disfarces, motivo pelo qual, 

apesar das críticas, ele é tido como precursor na dramaturgia de temática homossexual. 

Quando se propôs a escrever The Boys in the Band, Crowley já estava dando uma forma a 

esse conteúdo. E essa forma, por sua vez, não surgiu isolada ou repentinamente, mas carrega 

em si mesma uma cadeia de formulações prévias do tema. Nesse sentido, ao refletir sobre a 

questão da forma no pensamento estético ocidental, Adorno (2011, p. 17, grifo meu) afirma 

que:  

Embora se oponha à empiria através do momento da forma – e a mediação da forma 

e do conteúdo não deve conceber-se sem a sua distinção – importa, porém, em certa 

medida e geralmente buscar a mediação no fato de a forma estética ser conteúdo 

sedimentado.  

Portanto, se a forma estética guarda relação com o conteúdo sedimentado, tem-se que 

a análise de The Boys in the Band no que concerne ao seu tema e à sua forma mesma permite 

entrever a ideologia preponderante no período e os meandros da dramaturgia e, quiçá, do 

Movimento Gay estadunidense – as forças conservadoras ou transgressoras contra as quais o 
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texto se posiciona. Nesse sentido, a obra de arte coloca em movimento e destaque 

conhecimentos do mundo que lhe é exterior, como o conhecimento histórico.  

Vale lembrar que o teatro musical da Broadway teria sido, talvez, um formato mais 

palatável – ou menos arriscado – ao gosto do público que Crowley tinha em mente para a sua 

peça de estreia. No entanto, ela não era um musical,
28

 conforme o alerta inserido num dos 

cartazes de divulgação do filme (vide Apêndice G). Não ser uma peça musical e, ainda assim, 

abordar a temática homossexual contrariava em alguma medida estereótipos estabelecidos 

desde décadas anteriores: 

Em 1956, a revista de escândalos TipOff brincou com a expectativa de que alguns de 

seus leitores entenderiam o termo – e outros iam querer entender – ao fazer uma 

matéria sobre a suposta “mordaça nos homossexuais no teatro” sob a manchete, 

“POR QUE ELES CHAMAM A BROADWAY DE [uma corruptela] ‘GAY’ 

WHITE WAY”. (CHAUNCEY, 1994, p. 20).  

Já na década de 1920, o termo “musical” fazia parte do léxico usado entre pessoas 

homossexuais para indicar o pertencimento ao grupo. Num ensaio de 1929, por exemplo, 

afirma-se que “[...] quase todos eles [homossexuais] gostam de música” (FONE, 2000, p. 383, 

apud BÍSCARO, 2006, p. 74). Até os dias de hoje, vale lembrar, ter um gosto pessoal atrelado 

a gêneros como ópera ou musicais da Broadway – dentro e fora do contexto estadunidense – é 

uma característica comum na construção de personagens LGBTQIA+ (cf. BÍSCARO, 2006).  

Em termos formais e de convenção dramatúrgica, Crowley constrói personagens com 

características “confusas, contraditórias e fragmentadas” (LASCH; PEREIRA, 2021, p. 681), 

refletindo a “perturbação” transicional pela qual passava o mundo ao adentrar a pós-

modernidade nos anos 1960 (JAMESON, 2002). Essa relação pode ser percebida na visão 

jamesoniana sobre marxismo e forma (JAMESON, 1985), segundo a qual a influência da 

matéria-prima social recai não apenas sobre o conteúdo, mas sobre a própria forma das obras 

literárias. Isso corresponde a dizer que, na literatura pós-moderna, as próprias personagens 

tornam-se problemáticas, e a escolha dos traços pessoais – como heróis coléricos e cínicos, 

tais quais os personagens de Crowley – exige uma justificação orgânica no interior da própria 

obra. Sob esse aspecto, retratar um grupo de amigos chafurdados em seus problemas pessoais 

coloca os personagens como opostos a uma lógica produtiva, que já os considerava malditos 

ou outsiders, e os situa como identidades destoantes dentro da lógica capitalista. Quando 
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 No decorrer do texto da peça é possível observar repetições de falas, parcial ou integralmente, proferidas por 

personagens diferentes. Embora a peça de Crowley não seja um musical, essas repetições se assemelham às 

reprises do teatro musical, um termo que se refere à “[...] repetição, na íntegra ou em partes, [de uma] canção 

que já foi cantada no show” (LATHAN, 2001). Alguns exemplos dessas falas são: “Sound familiar?” 

(CROWLEY, 2008, p. 24; 25); “Who was it that used to always say […]” (p. 47; 112); “In affairs of the heart, 

there are no rules” (p. 55; 77); e “There are no accidents” (p. 57; 113). 
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Crowley inicia a peça com Michael sozinho em seu apartamento, onde mais tarde ocorrerão 

os conflitos suscitados pelas próprias relações entre os personagens em cena, realiza-se, 

assim, uma forma de luta própria do drama moderno, no qual: 

[...] o isolamento é um tema recorrente, cujo leitmotiv conduz as personagens a um 

processo de autocomiseração, quando resta o lamento de se viver em grandes 

centros urbanos e conflitos relacionados à passagem do tempo, o vazio e à ausência 

de espaço para a concretização do sonho. (SILVA, 2007, p. 133). 

No contexto aqui delineado, The Boys in the Band se alinha a “[…] dramaturgias 

realistas e expressionistas introduzidas ao teatro americano por [Eugene] O’Neill, [Arthur] 

Miller, [Tennessee] Williams e [Edward] Albee” (SCHIAVI, 2001, p. 76). A produção 

dramatúrgica desses autores, ao menos no período anterior ao lançamento de The Boys in the 

Band, pode não ter desafiado o status quo tanto quanto a peça de Crowley em razão dos 

próprios limites do teatro realista (SCHEIE, 1999, p. 3).  

Até aquele momento, as problem plays (peças-problema) eram a única opção pela qual 

a temática da homossexualidade era tratada no teatro. Nelas, um tópico social ou moral era 

apresentado pelo dramaturgo e “resolvido” no palco, na medida em que o destino do 

personagem era a morte, com frequência causada por suicídio: “[o] personagem homossexual 

frequentemente está preso em um ritual de purgação – de identificação e eliminação. 

Estereótipos visuais permitem que o dramaturgo e os intérpretes encenem esse ritual sem 

nomear o que é considerado indizível” (CLUM, 2000, p. 78). Essas convenções 

desagradavam Crowley: “O que eu sempre detestei nas peças homossexuais era que a 

homossexualidade era sempre a grande surpresa do terceiro ato. [...] Bom, a vida não é assim” 

(KAISER, 1998, p. 187). Isso aparece numa das falas do personagem Michael, em que ele 

assegura que, na vida, “Nem sempre é como acontece nas peças, nem todas as bichas se 

matam no final da história”.
29

 

Desse modo, a retomada das produções que de algum modo tocavam na temática 

começa a acontecer a partir dos anos 1950, no circuito das peças Off-Off-Broadway. Já no 

final dos anos 1950 e início dos 1960, a crescente presença de homossexuais assumidos nas 

artes e sua aparente predominância em campos de vanguarda como a pop art, o movimento 

beat e o cinema alternativo fizeram com que muitos críticos os culpassem pela decadência que 

observavam na cultura do país. Sugestões desse tipo começaram a circular entre críticos da 

Broadway em meados dos anos 1950, quando se percebeu que dois grandes dramaturgos da 
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 “It’s not always like it happens in plays, not all faggots bump themselves off at the end of the story.” 

(CROWLEY, 2008, p. 71). 
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época, Tennessee Williams e William Inge, eram homossexuais; e se aceleraram no início dos 

anos 1960, quando Edward Albee emergiu como o dramaturgo mais proeminente da sua 

geração.  

Vários críticos sugeriram que a Broadway era administrada por uma rede de 

homossexuais, que apoiavam uns aos outros e forçavam os heterossexuais a imitar seus 

costumes e se conformar com seus valores pervertidos: “A questão é que dramaturgos 

homossexuais e diretores homossexuais e produtores homossexuais estão tendo cada vez mais 

o que dizer sobre o que pode e o que não pode ser feito no teatro americano” (MARINE, 

1967, p. 28). Essa visão também dizia respeito à visão negativa da sociedade normativa em 

relação ao que se entendia por contracultura. O termo, embora possa ser deslocado a outros 

períodos históricos em sua ligação com a produção artística marginal, diz respeito, 

principalmente, a “[...] um acontecimento histórico específico dos anos 50 e 60, envolvendo 

os movimentos culturais de contestação dessas décadas em todo o mundo” (SILVA JUNIOR, 

2014, p. 51). Em suma, 

O princípio básico da contracultura é contrapor as tradições existentes legitimadas 

pelas principais instituições da sociedade capitalista, em outras palavras, o status 

quo. É visto pelo tradicionalismo como uma fuga do bom senso e dos costumes 

tradicionais. Culturalmente, propõe uma alternativa não tradicional, algo que não 

esteja diretamente vinculado ao denominado nos Estados Unidos de establishment, 

composto pela mídia (jornais e demais meios de comunicação conservadores), 

religião e família. (p. 51). 

Na imprensa, a exposição desse mundo clandestino era o suficiente para manter alguns 

jornais diários totalmente distantes, incluindo o New York Daily News, que, durante os anos 

1960, manteve uma política editorial de impedir a publicação de resenhas de peças que 

tivessem conteúdo explicitamente gay ou lésbico (WILSON, 2016).  

Mesmo antes da polêmica envolvendo as resenhas de Kauffmann, em 1963, o The 

New York Times publicou uma espécie de guia, escrito pelo seu principal crítico de teatro, 

Howard Taubman, sobre “[...] dicas úteis sobre como reconhecer insinuações e símbolos de 

homossexualidade em nosso teatro” (p. 125). Entre as dicas do jornalista para que o público 

identificasse sinais da homossexualidade nas peças, constavam advertências, embasadas em 

estereótipos de todas as ordens, numa evidente intenção moralizante de prevenir o público, 

incauto e presumidamente heterossexual, quanto à ameaça que pairava no ar.  

Com frequência, o teatro era visto como ponto central da mácula: “No teatro, 

especialmente na dança, a homossexualidade tem sido galopante há anos, mas como alguns 

estão começando a perceber, ela se espalhou para certas galerias da Madison Avenue e 

algumas das editoras” (KOONS, 1961, p. 3), dizia uma carta ao The New York Times. Todas 
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essas acusações devem ser lidas contra um pano de fundo da crença popular de que os 

homossexuais eram figuras subversivas, cuja infiltração na sociedade era comparável à dos 

comunistas. 

Entre os críticos alinhados a Kauffmann, a acusação era que a representação 

desonesta
30

 dos dramaturgos de sua experiência homossexual sob um disfarce heterossexual 

estava, na verdade, produzindo uma imagem distorcida de mulheres e relações heterossexuais 

e, como resultado, minando instituições como o casamento e a família. Tratava-se, com isso, 

de uma fonte de vingança, e as vidas difíceis das pessoas homossexuais: 

[...] podem fazer com que um dramaturgo, se ele for homossexual e forçado a 

escrever sobre heterossexuais (senão alguém pode suspeitar), torne-se um pouco 

desagradável, já que são os heterossexuais que o detestam, perseguem, não o 

permitem existir. Então ele trata os heterossexuais com crueldade. Os casais se 

odeiam; a mulher, com quem o homossexual tende a se identificar, ou é uma 

sonhadora gentil ou uma destruidora. E o homem ou é um garanhão estúpido, com 

vontade de rolar rapidamente no feno, ou um fracasso fraco e desprezível. 

(GOLDMAN, 1969, p. 239).  

O exemplo maior dessa leitura de que os dramaturgos gays estavam deturpando a 

realidade e os valores heterossexuais estava nas críticas à Quem tem medo de Virginia Woolf?. 

Segundo um artigo publicado pela revista Time, “[a] ética e a estética homossexuais estão 

encenando um contra-ataque vingativo e zombeteiro ao que os desviantes chamam de mundo 

‘hétero’” (THE HOMOSEXUAL..., 1966, p. 40). O suposto subtexto homossexual 

provavelmente teve um papel significativo no sucesso da peça: assim como no caso de The 

Boys in the Band, seis anos mais tarde, homens homossexuais, que eram parte significativa do 

público da Broadway, iam à peça para ver a si mesmos; e os homens heterossexuais, uma 

exibição teatral que lhes deixava tranquilos por definitivamente não ser sobre eles, embora 

“[…] alguns espectadores tivessem [...] preocupações com uma presumida homossexualidade 

por associação” (WILSON, 2016, p. 148). De fato, a influência dos anos de perseguição 

institucional às pessoas homossexuais ainda pairava no ar no final dos anos 1960, de tal forma 

que a recepção à peça, ainda que positiva em Nova York, foi marcada por reticências em 

outras montagens realizadas pelos Estados Unidos.  
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 Estudiosa do chamado new queer cinema, B. Ruby Rich (2013, p. 3) comenta que a mesma percepção existia 

nos filmes realizados antes da liberação gay: “Considere o estado dos filmes de ‘gays e lésbicas’ nos Estados 

Unidos antes de 1969. Provavelmente não existia tal coisa, apenas uma dispersão de diretores gays e lésbicas, 

muitas vezes enrustidos, fazendo filmes disfarçados para o mercado de massa como heterossexuais, embora com 

o ocasional ator gay ou atriz lésbica ou uma piscadela sutil. Se os personagens fossem abertamente identificados 

como gays ou lésbicas na tela, na maioria das vezes era para uma piada ou morte trágica”.  
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Havia um receio latente de que o público de uma peça de temática homossexual fosse, 

por tabela, formado apenas por pessoas homossexuais.
31

 Esse temor era “confirmado” por 

notícias que apontavam que muitos homens gays voltavam a assistir à peça várias vezes 

(WILSON, 2016, p. 160) e que o público, inclusive, era majoritariamente masculino: “Ouvi 

dizer que [a produção de] The Boys in the Band está pensando em colocar placas de 

‘Mulheres são bem-vindas’ do lado de fora do teatro” (BARNES, 1968, apud WILSON, 

2016, p. 160). É possível que existisse, ainda, o medo de se reconhecer nos personagens de 

The Boys in the Band, a despeito de suas características universais e não delimitadas por 

questões de orientação sexual: 

No escuro do teatro, esse espectador se identifica com a comunidade de espectadores 

– nem todos necessariamente gays – que se juntam e assistem à peça num 

reconhecimento compartilhado de história, desejo e restrição, nunca esquecendo que 

as luzes se acenderão para revelar esse “nós” imaginário como uma plateia 

heterogênea, transitória e provisória, cujas poucas centenas de indivíduos se 

dispersarão rapidamente pelas ruas da cidade. (SCHEIE, 1999, p. 11).  

Nesse sentido, ao discorrer sobre a fusão momentânea entre personagens e público no 

teatro, Rosenfeld (1993, p. 23) ressalta a universalidade dos sentimentos expostos e gerados a 

partir do que ocorre no palco em direção à plateia: 

Todos participam da metamorfose. Todos vivem intensamente a condição humana, 

nos seus aspectos trágicos ou cômicos. O grande espetáculo é, ainda hoje, 

celebração festiva. Esquecemos a nossa particularidade de comerciantes, pais, filhos; 

esquecemos a cotação do dólar e a maldade dos concorrentes. Libertamo-nos da 

nossa condição particular para participar do destino exemplar dos heróis e para, 

transformados no outro, vivermos a essência da nossa condição.  

Todavia, é possível colocar em discussão se essa universalidade seria um privilégio da 

cis-heteronormatividade. O público homossexual pode se identificar com personagens cis-

heterossexuais, mas o público heterossexual, especialmente os homens heterossexuais, no 

contexto aqui analisado, com frequência considera que histórias homossexuais não lhe dizem 

respeito algum. No caso da versão cinematográfica de The Boys in the Band, foi apontado, 

inclusive, que o público heterossexual tendia a se identificar, quando muito, com Alan, o 

personagem homofóbico que se apresenta como hétero, casado e com filhos, e com o casal 
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 Para o dramaturgo e ativista Larry Kramer, “[e]u não sei se importa se pessoas gays ficavam desconfortáveis 

às vezes com Boys in the Band porque, se autores gays tivessem que depender dos gays enquanto público 

principal, todos morreríamos de fome. O importante é alcançar o público heterossexual. Os gays, enquanto 

população, simplesmente não apoiam nada que seja culturalmente gay na medida em que, digamos, os judeus 

apoiam a cultura judaica” (HEALY, 2010). Segundo as memórias de Kramer, “[e]u assisti [à peça] duas vezes: a 

produção original em Nova York e a primeira montagem em Londres. Foi a performance em Londres que mudou 

a minha vida, de certa forma, porque ela me mostrou enquanto escritor, enquanto pessoa gay, enquanto escritor 

gay, o que podia ser feito no teatro comercial. O teatro em Londres estava lotado, as pessoas adoraram a peça e a 

aplaudiram de pé. Eu era executivo da Columbia Pictures na época e era muito difícil lidar com projetos gays 

comercialmente” (2010).  
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masculinizado formado por Larry e Hank, sendo este último presumidamente bissexual e 

tendo sido casado e, assim como Alan, tido filhos:  

Escrevendo em 1995, por exemplo, Joe Carrithers argumenta que a versão 

cinematográfica se esforça de maneira óbvia para permitir “uma experiência 

‘confortável’ para espectadores heterossexuais”. Ele comenta que “os únicos 

homens bem-sucedidos ou felizes no filme” são o casal Hank e Larry [...], cujo 

relacionamento Carrithers acredita que mais se assemelha a um casamento 

heterossexual, e Alan, o observador da festa, o penetra e, ostensivamente, o 

representante heterossexual do espectador [...]. “Nenhum dos outros personagens da 

peça ou do filme”, diz Carrithers, “suscita a empatia no público por homens gays e 

suas vidas, uma crítica que tem sido feita há mais de 20 anos.” (COHAN, 2016, p. 

37).  

Na mesma linha, Clum (2000) afirma que, de forma geral, o público de 1968 se 

identificava com Alan, que olhava para os gays com nojo e pena e, assim como os 

espectadores, deixava aqueles indivíduos e seu mundo para trás em troca do retorno a uma 

vida “normal” no final da peça. 

De todo modo, o desafio proposto por Kauffmann e aceito por Crowley – e outros 

dramaturgos a partir de então – alterou, ainda que lentamente e com ressalvas, a formação do 

público de teatro, o que acabaria sendo intensificado após as mobilizações ativistas de 1969:  

Roteiristas e intérpretes gays pós-Stonewall desafiam, contestam e reformatam a 

comunidade interpretativa da classe-média americana que compõe o público do 

teatro, mas há questões quanto a se, nesse processo, eles não estariam criando outra 

comunidade interpretativa. (CLUM, 2000, p. 279). 

No contexto das montagens internacionais de The Boys in the Band,
32

 as ressalvas 

quanto ao universo homossexual da obra acabariam ganhando uma sobreposição: além de ser 

uma peça sobre eles, os homossexuais, dizia-se que era uma peça sobre os homossexuais 

estadunidenses. Essa distinção permitia uma espécie de aval para se aventurar por aquela 

história sem correr o risco de colocar em xeque as próprias certezas a respeito de identidades 

e desejos e tornando frágeis afirmações de que havia uma identidade gay monolítica a ser 

exportada pelos Estados Unidos: 

Na verdade, muitos dos críticos fizeram um grande esforço para explicar que os 

personagens eram distintamente estrangeiros. O público local foi encorajado a entrar 

no mundo da peça como se fossem turistas em uma terra estranha com uma visão 

privilegiada dos costumes, comportamentos e rituais dos aborígenes americanos. 

(WILSON, 2016, p. 149).  
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 A primeira produção internacional da peça estreou no Wyndham’s Theatre no West End londrino em fevereiro 

de 1969: “[…] a Inglaterra havia descriminalizado a homossexualidade em 1967 através de uma lei do 

Parlamento que resultou do Wolfenden Report uma década antes. Para [o jornalista Benedict] Nightingale, a 

maneira como a peça mostrava a homossexualidade parecia ingênua e provinciana: ‘Talvez essas atitudes sejam 

mais comuns entre americanos instruídos do que são aqui; talvez a peça teria significado mais se fosse antes das 

reformas de Wolfenden’.” (WILSON, 2016, p. 149).  
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Por outro lado, categorias como “humano” ou “universal”, em especial quando 

colocadas como oposição a uma realidade distintivamente homossexual, seriam problemáticas 

na medida em que a ideia de universalidade poderia ser tomada como sinônimo de 

invisibilidade: “Discursos priorizando o aspecto minoritário apresentam o homossexual como 

uma identidade separada, distinta, enquanto [discursos] universalizantes integram os homens 

gays à sociedade em geral” (SCHEIE, 1999, p. 3). Advogar a favor de uma identidade 

minoritária é crucial para muitas estratégias de ativismo, e o campo dos estudos queer – ou 

“estudos da ralé”
33

 – é marcado por diversos discursos que desafiam a rigidez de definições 

identitárias. Por essa razão, pela perspectiva queer, ainda que a crítica de Barnes (1968, p. 48) 

após a estreia da peça afirmasse que The Boys in the Band utilizava o modo de vida 

homossexual como paradigma válido de uma “experiência humana” e que “[a]ssim como não 

é preciso ser negro para apreciar uma peça sobre a experiência negra, não é preciso ser 

homossexual para apreciar The Boys in the Band”, essa visão totalizante serviria, nas 

entrelinhas, para amenizar uma disputa de relações de poder: 

Um comentário queer revelaria que a categoria do humano transforma a 

homossexualidade em um ideal universal que, de fato, representa as normas e 

interesses de uma sociedade heterossexual, a qual só faz sentido em oposição ao 

homossexual, e [revelaria] que, além disso, a emergência de uma identidade gay 

notavelmente de oposição é apenas mais um efeito do mesmo regime de relações de 

poder. “Humano” e “Gay” são dois lados da mesma moeda que ocultam, ao mesmo 

tempo em que realçam, sua face oposta. Uma lógica interna contraditória subjuga 

tanto a fé do humanista liberal quanto a do gay militante na mimese e trai a 

instabilidade constitutiva das identidades imaginárias que esses discursos erigem. 

(SCHEIE, 1999, p. 10).  

A esse respeito, os estudos de Eve Kosofsky Sedgwick, como será explorado mais 

adiante no contexto das análises sobre o “armário”, são de grande valia para a “análise da 

distinção instável entre discursos minoritários e universalizantes sobre a homossexualidade” 

(SCHEIE, 1999, p. 3) no contexto de entendimento das reações a The Boys in the Band: 
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 Essa nomenclatura é uma entre as diversas apontadas pelo pesquisador Rafael Leopoldo (2020). Na obra, 

Leopoldo comenta que “[q]ueer é o nome de um lugar, um campo de estudos, uma proliferação de espaços de 

resistência” (LEOPOLDO, 2020, p. 15, grifo do autor). De forma similar, aqui ecoo a opinião de Rafael 

Cavalheiro e Carla Rodrigues (2021, p. 24), para quem o uso da expressão “estudos queer” no lugar de “teoria 

queer” é uma opção porque “a palavra ‘teoria’, no singular, indica uma homogeneidade que em nada 

corresponde às diferenças entre diversos autores. O campo dos estudos queer é plural e heterogêneo, permeado 

por conflitos e por disputas internas”. Além disso, a própria utilização no nosso idioma do termo queer, 

importado da língua inglesa, é passível de análise, uma vez que “[c]om certeza, é mais fácil se identificar como 

queer do que bicha, travesti, transexual, transgênero, sadista, masoquista, fetichista, sapatona, puto, ou ainda, 

não se identificar com nenhuma categoria. Partindo deste dado, compreendemos como também é louvável [sic] 

as tentativas de subverter o próprio termo queer à procura de um ‘estudo transviado’, de uma ‘categoria torcida’, 

de um ‘estudo cuir/kuir’, de um estudo do ‘querer’ dentre outras tentativas de tradução (ou mudança de grafia), 

outras tentativas de atravessar fronteiras, outras tentativas de recontar histórias” (LEOPOLDO, 2020, p. 39). 
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A identidade desestabilizada que emerge da análise de Sedgwick faz com que sua 

abordagem crítica seja distintamente queer, uma [abordagem] que se mostra 

particularmente útil por não se resumir a refutar os discursos universalizantes e 

minoritários sobre identidade gay e por convidar, e até depender, de uma análise de 

ambos para “tornar queer” as identidades que afirmam descrever. (p. 4). 

Dessa forma, o pioneirismo de Crowley, segundo Clum (2000, p. 199), relaciona-se à 

potência disruptiva resultante da eliminação de distinções entre performance como encenação 

e performance como noção de si mesmo e da comunidade a que se pertence: 

O que une muitas peças gays é o diálogo com, o desafio perante ou a eliminação de 

convenções do teatro realista que, caso contrário, prenderiam personagens gays. 

Ademais, as peças são ostensivamente metateatrais, trabalhando a própria 

teatralidade, destacando o fato essencial de que atuar tem sido, em certa medida, 

uma parte essencial da vida do homem gay.  

De fato, o teatro era parte essencial da vida de Crowley, o que se refletia em suas 

referências dramatúrgicas e na memória cultural partilhada com seu grupo social. De forma 

próxima, Assmann (2006, p. 29) refere-se às características desse fenômeno da seguinte 

forma: “A memória cultural é complexa, pluralista e labiríntica; ela compreende diversas 

memórias de vínculo e identidades de grupo que divergem no tempo e no espaço e obtém seu 

dinamismo dessas tensões e contradições”. Por conseguinte, percebe-se que uma memória de 

leituras realizadas por Crowley acaba por se revelar em sua própria obra. Não à toa, The Boys 

in the Band se assemelha a outros importantes textos dramáticos do mesmo período, como 

And Things That Go Bump in the Night [E as coisas que fazem barulho à noite], de Terrence 

McNally (1964), e a já mencionada Quem tem medo de Virginia Woolf?, de Edward Albee.
34

 

Além disso, Crowley também desafia o discurso homofóbico de Stanley Kauffmann 

ao incluir referências verbais diretas aos dramaturgos gays que, mesmo sem serem nomeados, 

o crítico de teatro incitou a saírem do armário, a saber, Tennessee Williams e William Inge, 

além do próprio Albee. Como se todos eles formassem, por assim dizer, “os rapazes da 

banda” da vida real. Todavia, semelhanças à parte, entre seus pares, Crowley permaneceu o 

menos reconhecido em termos de premiações e estudos acadêmicos até o fim da vida.
35

 Em 
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 Na resenha escrita após a estreia da peça, Clive Barnes já destacava a semelhança: “Como a coisa 

convencional a se dizer sobre The Boys in the Band de Mart Crowley será que [a peça] faz com que Who’s 

Afraid of Virginia Woolf? de Edward Albee pareça um chá da tarde na paróquia, deixem-me ao menos ter a 

oportunidade de falar disso primeiro. [...] A semelhança entre Virginia Woolf de Albee e The Boys in the Band é 

marcante. Ambas [as peças] se preocupam com a derrubada de pretensões, com a aceitação da realidade. Ambas 

as peças obtêm isso usando os lança-chamas de uma perspicácia cruel e corrosiva. As vítimas são flageladas 

vivas e até mesmo os algozes são vítimas” (BARNES, 1968, p. 48).  
35

 Em 1969, Crowley recebeu, por sua peça de estreia, o primeiro prêmio Los Angeles Drama Critics Circle 

Award. Em 1975, por sua peça A Breeze from the Gulf, ele ficou em segundo lugar no prestigioso New York 

Drama Critics Circle Award. Décadas depois, em 2019, Crowley ganhou pela primeira vez um dos prestigiados 

prêmios Tony, na categoria Melhor Revival de uma Peça, pela adaptação mais recente de The Boys in the Band, 
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certo sentido, é possível que ele, ao se expor mais diretamente, tenha enfrentado críticas mais 

intensas que se sobrepuseram ao pioneirismo de sua estreia no teatro, de maneira mais 

destacada no que se refere ao tratamento da questão da homofobia em The Boys in the Band.  

Em retrospecto, as críticas à peça, desde a sua estreia, costumam ressaltar que um dos 

elementos mais marcantes na construção dos personagens – com destaque a Michael,
36

 que, 

como vimos, é inspirado em Crowley – são as atitudes e falas marcadas por algo entendido 

como homofobia internalizada.
37

 Sendo a homofobia baseada numa “[...] manifestação 

arbitrária que consiste em designar o outro como contrário, inferior ou anormal” 

(BORRILLO, 2000, p. 13), esse mesmo julgamento direcionado a si mesmo pode ser 

parcialmente compreendido como “[...] a sensação de vergonha face à perspectiva de ser 

identificado como homossexual” (ANTUNES, 2016, p. 133). Logo, o que os críticos 

costumam pontuar é que os personagens da peça não representam ou partilham entre si 

nenhuma forma de orgulho por serem homens gays, especialmente no contexto social do final 

dos anos 1960: 

Os personagens de The Boys in the Band, que se odiavam e desejavam tão 

desesperadamente poder ser heterossexuais [...] rapidamente se tornaram anátema 

em relação ao novo mantra do Orgulho Gay. [...] os homens atormentados [na peça] 

aderem tão completamente às expectativas homofóbicas que sua aparência pareceria 

constituir menos uma ruptura de libertação para homens gays e mais uma 

justificativa naturalizada do ódio dos gays contra si mesmos. Se gays forem aceitos à 

mesa da “humanidade”, não será em um assento de honra, não importando quão 

valentes eles demonstrem ser. (SCHEIE, 1999, p. 5; 8). 

Como argumento central para justificar essa leitura, uma fala de Michael, retirada da 

cena final da peça (e mantida no roteiro do filme),
38

 tem sido utilizada para explicitar esse 

                                                                                                                                                                   
agora no grande circuito da Broadway, dirigida por Joe Mantello e montada no Boothe Theatre, em temporada 

limitada, em abril de 2018, por ocasião do 50º aniversário da peça.  
36

 Conforme observação de Mart Crowley, “[t]odas as coisa negativas na peça são representadas por Michael e, 

como ele é o protagonista, foi a sua mensagem que um público americano muito careta queria receber” 

(WLODARZ, 2016, p. 83).  
37

 Para um aprofundamento no tema, sugiro a ampla pesquisa de Pedro Paulo Sammarco Antunes em 

“Homofobia internalizada: o preconceito do homossexual contra si mesmo” (2016). A aversão a si mesmo que 

caracteriza a homofobia internalizada envolve, entre outros, aspectos como autorrotulação e discriminação 

direcionada a seus pares, incluindo – mas não se limitando a – “lésbicas (principalmente as masculinizadas), 

homens homossexuais (principalmente os efeminados), bissexuais, transexuais, trangêneros e travestis” (p. 133), 

especialmente quando nessas pessoas são notadas as próprias características estigmatizadas pela sociedade, 

envolvendo, portanto, “a defesa e identificação com o grupo dominante (heterossexista), levando ao auto-ódio, 

senso de vergonha por possuir as qualidades menosprezadas do seu grupo, bem como repugnância em relação 

aos outros membros, justamente por eles também apresentarem essas mesmas características desqualificadas” (p. 

131).  
38

 Essa fala não consta no arquivo digitalizado do roteiro da peça em português, na tradução de Millôr 

Fernandes, o que é curioso dada a sua centralidade nos textos escritos sobre a peça. Futuramente seria 

interessante investigar, por exemplo, se essa e outras supressões na tradução ao português guardam alguma 

relação com a censura em vigor no período das montagens brasileiras, em especial pelo tema da 

homossexualidade que, segundo Green et al. (2018, p. 10), desagradava o regime militar: “Se, em outros países 
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julgamento nos contextos mais diversos – incluindo os elogiosos à obra. Por isso, antes de 

abordar a peça em sua totalidade, considero valioso destacar essa via de interpretação que, 

metonimicamente, expandiu-se à obra como um todo a partir de exemplos coletados da 

fortuna crítica de suas adaptações, atravessando diferentes momentos, vieses críticos e 

ponderações internas. 

Após a maioria dos personagens sair de cena, Michael, ainda se recuperando de uma 

crise de descontrole emocional, dirige-se a seu amigo Donald, o único que permanece com ele 

até o fim, e retoma a lembrança de algo que alguém teria dito diretamente a ele, ou que talvez 

fosse de comum conhecimento, como um sinistro ditado popular: “Quem é que sempre 

costumava dizer, ‘Me mostre um homossexual feliz e eu lhe mostro um cadáver gay’?”.
39

 

No prefácio à edição comemorativa dos 40 anos da peça, Tony Kushner, admirador de 

Crowley e de The Boys in the Band, e ele próprio um dramaturgo gay de sucesso,
40

 comenta 

que: 

Esta é, essencialmente, uma peça sobre nascimento. Isso é anunciado momentos 

depois de a cortina se levantar, por Michael, o... personagem principal? 

Protagonista? Antagonista? Duende traquina da peça? [...] Ao final da peça, como se 

sabe e é notório, Michael diz “Me mostre um homossexual feliz e eu lhe mostro um 

cadáver gay” (KUSHNER, 2008, p. ix, grifo meu). 

Em outro prefácio para uma coletânea de peças de Crowley, incluindo The Boys in the 

Band, o autor destaca que “[u]ma de suas falas famosas, ‘Me mostre um homossexual feliz e 

eu lhe mostro um cadáver gay’, vem de Michael, o personagem central que foi criado no 

catolicismo e carrega o fardo de Deus e da sociedade em seus ombros” (LAMBERT, 1996, p. 

xii, grifo meu). Por outro lado, no único livro de cunho acadêmico inteiramente dedicado a 

The Boys in the Band, ainda que focado na versão cinematográfica e não na peça, alguns 

autores reforçam a mesma percepção. No texto de introdução, assinado pelo editor da 

coletânea, diz-se que: 

Boa parte da força peculiar do filme, afinal, vem daquilo que agora chamamos de 

homofobia internalizada; um exemplo especialmente provocativo é o trecho de 

                                                                                                                                                                   
do mundo inclusive da América Latina, o espírito juvenil rebelde de 1968 inspirou a eclosão de um movimento 

homossexual ainda no final da década de 1960, a ditadura brasileira retardava os efeitos domésticos dessa onda 

internacional de libertação, contracultura e desbunde, criando obstáculo concretos [sic] para a organização das 

pessoas LGBT no Brasil. Isso porque, de um lado, questões comportamentais tornaram-se objeto da razão do 

Estado depois do golpe de 1964 e, sobretudo, após 1968. A sexualidade passou a ser, em certa medida, tema 

pertinente à segurança nacional para os militares. Os desejos e afetos entre pessoas do mesmo sexo também 

foram alvo do peso de um regime autoritário com pretensão de sanear moralmente a sociedade e forjar uma nova 

subjetividade à imagem e semelhança da família nuclear, monogâmica, patriarcal e heterossexual”. 
39

 “Who was it that used to always say, ‘You show me a happy homosexual, and I’ll show you a gay corpse’?” 

(CROWLEY, 2008, p. 112). 
40

 Tony Kushner é autor, entre outras peças, de “Angels in America” (1992), que aborda a epidemia do 

HIV/AIDS, a qual rendeu ao autor o Prêmio Pulitzer de Teatro em 1993. 
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diálogo chocante que mais tem sido empregado em argumentos contra o filme, no 

qual Michael comenta “Me mostre um homossexual feliz e eu lhe mostro um 

cadáver gay”. Interpretada literalmente, essa frase parece condensar vários 

elementos da ideologia homofóbica, incluindo, obviamente, a sugestão de que 

pessoas homossexuais, enquanto vivas, devem ser infelizes e, de maneira talvez 

menos óbvia, o tropo persistente do homem homossexual como figura da morte. 

Certo público gay ativista usou esse trecho verbal como prova para afirmar que o 

filme, como um todo, defende e reforça a homofobia internalizada que retrata. 

(BELL, 2016, p. 5, grifo meu).  

Já em um artigo sobre as técnicas cinematográficas utilizadas no filme para construir 

uma atmosfera incômoda, associada, entre outros aspectos, à opressão homofóbica, a mesma 

fala de Michael é utilizada para postular a discrepância do personagem em relação a 

possibilidades de um futuro positivo: 

A polarização entre uma identidade queer negativa, não normativa, e uma visão 

masculinista do que poderia (nos termos de hoje) ser chamado de saúde gay é levada 

ao ápice na figura de Donald, quando todos os outros personagens saíram de cena e 

Michael tem seu momento de abalo no clímax. Podemos tomar os gritos repetidos de 

Michael dizendo “não vou conseguir” como indicação de sua incapacidade de se 

alinhar ao projeto de um telos masculinista, orientado para o futuro, para uma nova 

visão de saúde gay (condensada na equação que ele enuncia em sua fala posterior, 

“Me mostre um homossexual feliz e eu lhe mostro um cadáver gay”). (POWELL, 

2016, p. 107, grifo meu).  

Em um artigo sobre as dificuldades de se trabalhar The Boys in the Band em sala de 

aula com estudantes não familiarizados com a obra, seu contexto ou referências internas, a 

fala destacada do texto de Crowley é usada como se indicasse, para um público mais jovem, 

um tempo já superado: 

O público jovem que não se lembra de uma época anterior aos inibidores de 

protease, muito menos da AIDS – muito menos de Stonewall – não reage bem à 

infame sentença de morte de Michael para si e à comunidade: “Me mostre um 

homossexual feliz e eu lhe mostro um cadáver gay” [...]. Os riscos particulares e 

públicos de manter um corpo queer saudável contra as expectativas homofóbicas 

subiram de maneira precipitada demais para que a autocondenação de Michael seja 

recebida com muita simpatia. (SCHIAVI, 2001, p. 75, grifo meu). 

No contexto das remontagens que a peça teve nos Estados Unidos a partir da década 

de 1990, após um hiato de novas encenações nas décadas anteriores, a distância temporal em 

relação tanto ao lançamento da peça e do filme, quanto em relação às críticas publicadas pós-

Stonewall parece não ter amenizado o senso comum em relação ao papel da fala de Michael 

como uma amalgamação entre identidade, vergonha e desejo de morte. Mesmo nos textos em 

que se depreende uma identificação de seus autores com The Boys in the Band, seja no nível 

dos personagens ou da narrativa, permanecem afirmações quanto aos ruídos provocados por 

essa fala em especial:  
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Falas polêmicas como “Me mostre um homossexual feliz e eu lhe mostro um 

cadáver gay” fomentaram suspeitas crescentes de que a peça, longe de empoderar, 

sugere em vez disso a impossibilidade de uma identidade gay viável. (SCHEIE, 

1999, p. 1, grifo meu).  

Porém, no início dos anos 1990, The Boys in the Band era considerada uma 

antiguidade que havia escrito seu próprio óbito com a fala cáustica “Me mostre um 

homossexual feliz e eu lhe mostro um cadáver gay”. Foi então que eu ouvi falar da 

peça pela primeira vez (na verdade, do filme, que era reexibido ocasionalmente), e 

eu me lembro de pensar ‘Não, obrigado, não vou assistir’. No meio de uma ameaça 

existencial às vidas gays, uma peça cuja finalidade parecia ser a de confirmar todas 

as piores coisas que os heterossexuais haviam dito sobre nós era a última coisa que 

eu queria ver. (HARRIS, 2020, grifo meu). 

No final do filme, Michael lamenta, “Me mostre um homossexual feliz e eu lhe 

mostro um cadáver gay. Se apenas nós [a comunidade gay] pudéssemos não nos 

odiar tanto”. The Boys in the Band se concentra mais na infelicidade internalizada do 

homem gay do que no preconceito externo que era galopante nos anos 1960. 

(DIAMONDIDIS, 2020, grifo meu). 

Crowley apresentou sua experiência como homem gay dos anos 1960 – quando a 

homossexualidade ainda era considerada um transtorno mental, quando bares mal 

iluminados eram atacados por uma força policial vingativa e hostil, quando livros 

com temas gay eram banidos e queimados, quando personagens queer eram 

rotineiramente assassinados ou se matavam em suas aparições pouco frequentes (e 

codificadas) na tela. A bicha que se odiava era o molde original, o único molde, e 

quem era Mart Crowley para quebrá-lo? “Me mostre um homossexual feliz”, diz 

Michael, o protagonista parcialmente baseado em Crowley, “e eu lhe mostro um 

cadáver gay”. (BRATHWAITE, 2018, grifo meu).  

O roteiro contém minha fala de diálogo gay favorita e a que mais desprezo em todos 

os tempos. A que desprezo? “Me mostre um homossexual feliz e eu lhe mostro um 

cadáver gay”. E a minha favorita? “Com quem você precisa trepar pra conseguir um 

drinque aqui?” (KLEMM, 2008, grifo meu). 

Ainda que eu desconheça trabalhos brasileiros a respeito de Mart Crowley e/ou The 

Boys in the Band, em algumas pesquisas, especialmente no tocante à dramaturgia 

estadunidense do mesmo período (anos 1950-60), há algumas menções ao autor e a seu texto 

mais conhecido. Conforme o exemplo abaixo, permanece o destaque à mesma fala: 

Antes dos eventos que ocorreram no bar Stonewall Inn no bairro Greenwich Village 

de Nova Iorque em 1969, The Boys in the Band descreve o aprisionamento de um 

grupo de homens entre trinta e quarenta anos que não acredita em perspectivas. 

Michael, por exemplo, admite que mostrar/descrever um “homossexual feliz” seria o 

mesmo que mostrar um “cadáver gay” [...]. (SILVA, 2007, p. 141, grifo meu). 

A leitura mais comum que se fez – e ainda se faz – a respeito de The Boys in the Band, 

portanto, aponta para a associação entre o conteúdo de uma fala específica e a mensagem 

geral que a peça buscava sedimentar, retomando aqui a ideia de sedimentação de conteúdo 

social (ADORNO, 2011). Por fim, convém adicionar a opinião do próprio autor a respeito 

dessa controvérsia. Em entrevista concedida a um jornalista admirador da peça, o mesmo 
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trecho foi apresentado a Crowley, como se a intenção fosse confrontá-lo e, nas entrelinhas, 

obter um mea-culpa: 

RICHARD: Então você não é a mesma pessoa que disse “Me mostre um 

homossexual feliz e eu lhe mostro um cadáver gay”, a fala individual pela qual você 

tem sido mais citado e mais detestado?  

MART: Não. Não [sou] ele. Não essa pessoa. E eu não digo isso na peça. Tampouco 

o personagem Michael. Pois há homossexuais felizes ali naquele cenário. 

(KRAMER, 1993, grifo meu). 

Crowley afirma, talvez com ciência do quão comuns eram aquelas alegações, que: (1) 

enquanto autor, ao contrário do que a pergunta sugere, ele não era a pessoa depreendida a 

partir daquela fala, e que tampouco havia dito aquilo na obra – (observando-se que “dizer”, 

aqui, tem o sentido de “escrever”); e (2) seu personagem também não o dissera. Como teria 

surgido, então, essa interpretação tão generalizada?  

Resta evidente que não é exatamente o personagem Michael quem diz aquilo. Ou seja, 

em primeiro lugar, trata-se de uma fala de outra pessoa dentro da fala do personagem, ou um 

discurso alheio. Tampouco é possível afirmar que essa é uma estrutura isolada na peça. Em 

outro momento, conforme veremos mais adiante, Michael indaga os demais personagens 

sobre uma determinada referência cultural e inicia a fala com o mesmo “Quem é que sempre 

costumava dizer [...]”. Mais do que um vício de linguagem, a repetição desse tipo de discurso 

do outro diz algo a respeito dos códigos com os quais o personagem opera no mundo. 

Dito isso, sem me atrever a aprofundar uma questão do campo dos estudos 

linguísticos, mas pontuando elementos teóricos que ajudam na compreensão da hipótese aqui 

levantada, de acordo com Volóchinov (2018, p. 249, grifo do autor), “[o] discurso alheio é o 

discurso dentro do discurso, o enunciado dentro do enunciado, mas ao mesmo tempo é 

também o discurso sobre o discurso, o enunciado sobre o enunciado”. Aproximando essa 

definição à fala retirada da peça, há uma relação dialógica entre um enunciado autoral – ou 

“discurso transmissor” (o “Quem é que sempre costumava dizer”; e a interrogação “?”) e um 

enunciado alheio – ou “discurso transmitido” (o “Me mostre um homossexual feliz e eu lhe 

mostro um cadáver gay”). A diferenciação está no fato de que “[o] discurso alheio é 

concebido pelo falante como um enunciado de outro sujeito, em princípio totalmente 

autônomo, finalizado do ponto de vista da construção e fora do contexto em questão” (p. 250, 

grifo do autor). 

No caso das leituras feitas a partir do que é dito por Michael, de um ponto de vista 

linguístico, é possível que o equívoco ocorra quando o seu conteúdo é retirado do contexto e 
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parte dele é tomada não como discurso alheio, mas autoral. Por consequência, uma coisa 

acaba sendo tomada pela outra. No áudio da encenação de The Boys in the Band, quando 

Kenneth Nelson, no papel de Michael, recita a fala em questão, há uma mudança de 

entonação entre os dois enunciados,
41

 como se, após conter o choro, ele iniciasse uma anedota 

ou piada – o que se confirma pelas risadas que ele solta logo na sequência da indagação. 

Sobre essas distinções entre os dois níveis, Volóchinov (2018, p. 271) comenta: 

Até durante a leitura em voz alta [...], pronunciaremos de modo um pouco diferente 

as palavras mencionadas, como se déssemos a entender, por meio da entonação, que 

essas expressões foram retiradas diretamente do discurso do personagem e que nós 

nos distanciamos delas.  

No caso, o aspecto metalinguístico acontece quando o “personagem Michael” utiliza 

uma expressão de um “personagem oculto”, alguém abstrato, fora da ação e não participante 

da história. Todavia, também é preciso considerar um elemento – ou “modificação analítico-

verbal”, nos termos de Volóchinov – que torna ainda mais explícita a distinção entre os dois 

discursos. Segundo o teórico (2018, p. 273, grifo meu), essas modificações introduzem: 

[...] na construção indireta, palavras e modos de dizer do discurso alheio que 

caracterizam a fisionomia subjetiva e estilística do enunciado alheio enquanto 

expressão. Essas palavras e modos de dizer são introduzidos de forma que o seu 

caráter específico, subjetivo e típico seja percebido com clareza, sendo que o mais 

comum é que eles sejam colocados entre aspas. 

Ainda que esse elemento só possa ser reconhecido no texto impresso, há que se 

considerar que Crowley, ao escrever a peça, utilizou aspas para separar o discurso alheio 

dentro do discurso autoral (entendido aqui como a primeira parte do enunciado), o que destaca 

com mais intensidade o caráter anedótico da fala: 

As palavras e expressões alheias (principalmente se estiverem entre aspas) 

introduzidas no discurso indireto e percebidas como específicas sofrem um 

“estranhamento”, para utilizar o termo dos formalistas, sendo que isso ocorre 

justamente na direção necessária ao autor; elas se objetificam e o seu colorido 

aparece com mais clareza, mas, ao mesmo tempo, sobrepõem-se a elas as 

tonalidades autorais: ironia, humor etc. (VOLÓCHINOV, 2018, p. 274). 

Dessa forma, ao contrário de toda a sorte de afirmações elencadas anteriormente, 

Michael não diz, em forma de discurso direto, “Me mostre um homossexual feliz e eu lhe 

mostro um cadáver gay”, com ponto final. Inclusive, outro equívoco corriqueiro ocorre 

quando é ignorada a existência do ponto de interrogação no final do discurso autoral, fora do 

discurso alheio. Mais do que um questionamento direto a Donald, seu interlocutor, essa 
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parece ser uma pergunta retórica de Michael a si mesmo, o que colaboraria ainda mais para a 

não diferenciação entre os dois tipos de discurso nessa fala: 

Existe um fenômeno muito conhecido: a pergunta retórica e a exclamação retórica. 

[...] Eles se situam bem na fronteira entre o discurso autoral e o alheio (normalmente 

interior) e, muitas vezes, integram diretamente este ou aquele, ou seja, podem ser 

interpretados simultaneamente como uma pergunta ou exclamação do autor e como 

uma pergunta ou exclamação do personagem direcionadas a si próprio. 

(VOLÓCHINOV, 2018, p. 286, grifo do autor).  

Ao se referir a alguém que “costumava sempre dizer” aquilo, de certo modo Michael 

também pontua que aquela declaração pertencia ao passado, ainda que ecoasse no presente. A 

resposta de Donald aponta igualmente para o fato de que a frase, qualquer que fosse a sua 

origem, não é de conhecimento geral. Donald responde: “Eu não sei. Quem é que sempre 

costumava dizer isso?”.
42

 Se Donald não sabe quem é que “costumava dizer”, e Michael 

tampouco o sabe ou lembra, presume-se que não eram eles que tinham o hábito de dizer 

aquilo.  

Assim, o que se percebe é que a crítica tem desconsiderado ou mesmo ignorado as 

nuances discursivas aqui elencadas, num possível erro de “transmissão” provocado por 

questões que extrapolam o texto em si. De acordo com Volóchinov (2018, p. 252, grifo meu), 

as palavras do discurso autoral e do discurso alheio são transmitidas a terceiros, e essa 

“orientação [...] é especialmente importante, pois ela acentua a influência das forças sociais 

organizadas sobre a percepção do discurso”. Tal visão, por sua vez, ecoa entre um 

determinado grupo de pessoas porque elas possuem um “discurso interior”, um “fundo de 

apercepção” (p. 254) que codifica a mensagem externa de uma determinada maneira. 

Essa ideia de fundo de apercepção dialoga com os conceitos de leitura paranoica e 

leitura reparadora que pontuam a presente (re)leitura da peça. Segundo Sedgwick (2020), 

essas duas metodologias dizem respeito a modos diferentes de se ler e assimilar o novo e a 

surpresa nas narrativas, sejam eles bons ou ruins. Quando parte da fortuna crítica de The Boys 

in the Band reiteradamente resume a peça a um aspecto extraído de uma fala mal-interpretada, 

o que ocorre é uma forma de leitura paranoica que simplifica a construção dos personagens e 

o que eles representam. A afirmação de que uma pessoa homossexual só seria feliz depois de 

morta coloca como prerrogativa que não há saída a não ser aceitar o infortúnio de ser gay. 

Contudo, o fato de parte do enunciado ser um discurso alheio e, ainda, uma interrogação faz 

com que a possibilidade de felicidade exista, mas se mantenha em suspenso, ou seja, sem 
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garantias. Ignorar essa possibilidade deixada pelo texto significa insistir em uma leitura 

paranoica, por isso: 

[...] ler a partir de uma posição reparadora é desfazer-se da determinação paranoica e 

ansiosa, segura de que nenhum horror, por mais impensável que pareça, chegará ao 

leitor como novidade; já para uma leitora posicionada de modo reparador, pode 

parecer realista e necessário experimentar a surpresa. Porque assim como pode haver 

surpresas terríveis, pode haver surpresas boas. [...] Porque há espaço para a leitora 

perceber que o futuro pode ser diferente do presente, também é possível que ela 

considere a possibilidade eticamente crucial – profundamente dolorosa, 

profundamente aliviadora – de que o passado, por sua vez, poderia ter sido diferente 

do que de fato foi. (SEDGWICK, 2020, p. 415, grifo da autora). 

Sedgwick (2020, p. 391) argumenta que muitas críticas acadêmicas surgem de uma 

“hermenêutica da suspeita”, nos termos cunhados por Paul Ricœur, e que, em vez disso, a 

crítica deveria abordar os textos por outro viés. Alinhados a essa visão, Cavalheiro e 

Rodrigues (2021, p. 27) pontuam:  

Enquanto a leitura paranoica [...] produz uma abordagem cindida do texto – que é ou 

bom ou mau e, assim, busca eliminar a surpresa e reiterar simetrias –, a leitura 

reparativa, por sua vez, [toma] os objetos como totais, simultaneamente bons e 

maus. Dito de outro modo, uma leitura mais reparatória propõe desfazer-se da 

determinação paranoica e ansiosa, segura de que nenhuma novidade, por mais 

impensável que pareça, chegará ao leitor como horror. Ler dessa forma é permitir-se 

experimentar o novo.  

A insistência em “ler” Michael como um personagem estereotipado e marcado por 

traços de uma homossexualidade carregada de autoaversão é, portanto, indício da leitura 

paranoica que prevaleceu, também, para a interpretação de outros personagens da peça. Os 

críticos aceitaram os personagens como estereótipos e, a partir disso, fizeram suas análises, 

eles mesmos, a partir de estereótipos, que, enquanto representações sociais, 

[...] são estruturas afetivas e cognitivas reificadas a respeito de grupos sociais, as 

quais são largamente compartilhadas dentro da sociedade. Estereótipos emergem e 

proliferam dentro de um determinado contexto político-social de um dado momento 

histórico. Eles não existem aleatoriamente na cabeça dos indivíduos. São social e 

discursivamente construídos ao longo da comunicação cotidiana e, uma vez 

objetificados, tornam-se uma realidade independente e por vezes prescritiva. 

(AUGOUSTINOS; WALKER, 1995, p. 222).  

Estereótipos, portanto, não são neutros, e a sua perpetuação – assim como de leituras 

estereotipadas – diz respeito a disputas de poder próprias da vida em sociedade: “[...] por 

naturalizarem situações por vezes opressoras, os estereótipos podem servir para que 

determinados grupos levem sempre vantagem nesta luta que não cessa” (BÍSCARO, 2006, p. 

48). Mas e se, “[...] em vez de aceitar o estereótipo, em vez de aceitar o ‘homossexual exótico 

o bastante’, os críticos procurassem e considerassem ‘a possibilidade de maneiras alternativas 

de compreender’?” (ALLAN, 2014, p. 74), ou, ainda, nos termos de uma leitura queer? “Ler 
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de modo queer não significa, afinal, aprender, entre outras coisas, que equívocos podem ser 

boas surpresas, e não apenas surpresas ruins?” (SEDGWICK, 2020, p. 416). Por isso,  

A posição de leitura reparadora não é menos incisiva que a posição paranoica, nem 

menos realista; não está menos atrelada a um projeto de sobrevivência, não é nem 

mais nem menos iludida ou fantasmática que a paranoica, e inclui uma gama variada 

de afetos, ambições e riscos. O que podemos aprender de melhor com tais práticas 

são, talvez, as muitas formas pelas quais sujeitos e comunidades conseguem nutrir-

se com os objetos de uma cultura – até mesmo de uma cultura cujo desejo declarado 

tem sido frequentemente de não sustentá-las. (SEDGWICK, 2020, p. 419-420). 

Os estereótipos a respeito das vivências homossexuais anteriores ao marco da 

liberação gay em 1969 reforçam no imaginário popular imagens generalizadas, criando, 

assim, uma realidade paralela segundo a qual, entre outras coisas, a existência homossexual 

era sempre marcada pelo mito da não aceitação e passividade disseminadas em relação à 

homofobia: “O mito da internalização afirma que homens gays internalizaram de maneira 

acrítica a visão que a cultura dominante tem deles como [indivíduos] doentes, perversos e 

imorais, e que seu auto-ódio os levou a aceitar o policiamento de suas vidas, em vez de resistir 

a ele” (CHAUNCEY, 1994, p. 4).  

Por esse ponto de vista, em um contexto paranoico e de caça às bruxas (ou, melhor 

dizendo, aos personagens de Crowley), a leitura de The Boys in the Band como uma obra 

anacrônica, destoante do seu tempo, está baseada na ideia de que o afeto mais presente no 

texto é o ódio, ou o auto-ódio. Esse julgamento, repetido e reafirmado, torna turva a 

possibilidade de que essa talvez seja uma história da sobrevivência dos personagens frente às 

ameaças da homofobia em suas diversas facetas, uma sobrevivência talvez não marcada por 

militância, mas por atos de resistência ordinários: 

A maioria dos homens gays não falava contra o policiamento anti-gay tão abertamente, 

mas usar isso como prova de que eles haviam internalizado atitudes anti-gay é ignorar 

a intensidade das forças dispostas contra eles, ver erroneamente o silêncio como 

concordância e interpretar a resistência em termos muito estreitos – como a 

organização de grupos políticos formais e petições. A história da resistência gay deve 

ser compreendida como algo que ultrapassa organizações políticas formais e inclui as 

estratégias da resistência cotidiana que [esses] homens conceberam para reivindicar 

espaço para si em meio a uma sociedade hostil. (CHAUNCEY, 1994, p. 5).  

A leitura paranoica em torno do “cadáver gay” posiciona The Boys in the Band em 

uma sombra diante das ditas certezas em torno da identidade desse grupo recém-saído de uma 

escuridão “iluminada” por Stonewall,  

[…] na qual os gays eram homens tristes que se odiavam ou rainhas flamboyants; na 

qual o desejo homossexual era compreendido pelos próprios gays como uma 

imitação fraca da heterossexualidade; e na qual o camp era equivalente ao armário, 

devendo agora ser repudiado como politicamente incorreto tanto por ativistas gays 

quanto por homens gays com atitudes heterossexuais […]. (COHAN, 2016, p. 35).  
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Por outro lado, se é inegável o peso histórico dessa rebelião para o Movimento Gay (e, 

posteriormente, LGBTQIA+) de forma global, por outro, é necessário questionar se a forma 

como os gays foram tarimbados a partir desse acontecimento não é ela mesma estereotipada 

ou reducionista. Ou, ainda, se as alegações de homofobia internalizada carregada nas costas 

por gays e lésbicas antes de 1969 não são em si uma forma de perigosamente romantizar a 

história
43

 em vez de tomá-la em toda a sua complexidade. A cultura “[...] não influencia 

apenas a matéria-prima para a narração (por exemplo, os distúrbios de Stonewall), mas 

também como interpretar tais eventos” (WESTSTRATE; MCLEAN, 2010, p. 227). Nesse 

sentido, “[a]s recordações estão entre as coisas menos confiáveis que um ser humano possui. 

As respectivas emoções e os motivos de agora são guardiães do recordar e do esquecer. Eles 

decidem que lembranças são acessíveis para o indivíduo em um momento” (ASSMANN, 

2011, p. 71-72). Dessa forma, conforme sugerido por Love (2007, p. 20), não se trata tanto de 

uma questão de ruptura, mas de continuidades entre momentos históricos diferentes:  

Embora haja diferenças cruciais entre a vida antes e depois da liberação gay, 

sentimentos de vergonha, sigilo e auto-ódio ainda seguem conosco. Em vez de 

renegar esses sentimentos como sinal de uma falha pessoal, precisamos entendê-los 

como indicadores de continuidades materiais e estruturais entre ambas as eras.  

Assim sendo, tendo posicionado o “cadáver gay” em termos históricos e linguísticos, 

por assim dizer, retornemos, pois, ao início.  

Na relação entre texto e cena, Williams (2010, p. 218, grifo do autor) pontua os 

seguintes elementos que buscarei destacar, com diferentes níveis de detalhamento, na 

(re)leitura de The Boys in the Band a partir dos registros escritos, sonoros e visuais que 

acessei nesta pesquisa:  

O teatro é comumente feito de quatro elementos: fala (em seu sentido mais geral, 

englobando, por vezes, o canto e o recitativo, bem como o diálogo e a conversação); 

movimento (abarcando gesto, dança, representação física e evento encenado); espaço 

cênico (englobando cena, cenário, figurino e efeitos e luz); e som (diferente do uso 

da voz humana – música, “efeitos sonoros”, por exemplo). Todos esses elementos 

podem aparecer na representação; mas a variação acontece na relação desses 

elementos com a obra literária, o texto. 

The Boys in the Band é uma peça dividida em dois atos. Os personagens – e incluo 

entre parênteses os atores supracitados que os interpretaram inicialmente – são Michael, 30 

anos (Kenneth Nelson); Donald, 28 anos (Frederick Combs); Emory, 33 anos (Cliff Gorman); 
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 Essa visão romantizada pode ser verificada nos relatos de testemunhas oculares dos eventos daquele junho de 

69: “O poeta beat Allen Ginsberg caminhou pelo [bairro] Village naquele fim de semana e resumiu a atmosfera 

de maneira direta: ‘Sabe, os caras ali eram tão belos – eles perderam aquele aspecto ferido que todas as bichas 

tinham 10 anos atrás’” (WOLF, 2009, p. 125). 
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Larry, 29 anos (Keith Prentice); Hank, 32 anos (Laurence Luckinbill); Bernard, 28 anos 

(Reuben Greene); Cowboy, 22 anos (Robert La Tourneaux); Harold, 32 anos (Leonard Frey); 

e Alan, 30 anos (Peter White), um grupo heterogêneo formado por “[…] nove homens cuja 

fala, vestimentas e comportamentos evocam diversos ‘tipos’ gays de Nova York” (BELL, 

2016, p. 3).  

Segundo Szondi (2001, p. 33), no drama moderno há a exigência de uma unidade de 

lugar, segundo a qual “[o] entorno espacial deve (assim como os elementos temporais) ser 

eliminado da consciência do espectador. Só assim surge uma cena absoluta, isto é, dramática”. 

Essa unidade aqui é representada pelo cenário que emula um apartamento duplex. Pelo que é 

possível observar na foto incluída no livro da peça, o palco do Theatre Four era pequeno, 

portanto, a mise-en-scène, assinada por Peter Harvey, consistia em poucos móveis e “[…] 

fotografias em preto e branco tiradas no departamento de moda masculina da [loja] 

Bloomingdale’s” (HAUN, 2011) que emulavam prateleiras de livros, uma espécie de coluna 

grega e janelas com cortinas, ajudando a compor a imagem de um apartamento real. Além 

disso, havia uma escada em cena que separava os dois ambientes visíveis da peça. Numa 

comparação com o cenário da montagem mais recente, foi dito que “[o] set de Peter Harvey 

para [a montagem] original [...] de certa forma dava espaço para um senso mais expansivo da 

vida naquela noite” (FEINGOLD, 2018). 

Ao situar sua peça em Manhattan, com menções a ruas, bairros e estabelecimentos 

nova-iorquinos, Crowley introduz uma informação que ambienta o público numa localidade 

em especial que possibilita que essa própria subcultura exista. Chamar esse mundo de 

subcultura não significa minimizar sua intensidade, mas sim “[…] simplesmente reconhecer 

que se desenvolveu em relação a uma cultura mais poderosa que definiu os parâmetros de sua 

existência de diversas maneiras implícitas e explícitas” (CHAUNCEY, 1994, p. 25).  

Nos Estados Unidos, a ilha de Manhattan representava uma espécie de epicentro das 

pessoas homossexuais, especialmente homens gays, que irradiava a sua influência 

progressista para o restante do país:  

[…] o papel histórico da cidade como centro nacional de fermentação intelectual, 

cultural e política resultou no fato de que seus artistas, jornalistas, médicos, juristas, 

reformistas do sistema prisional, críticos e ativistas tiveram uma influência imensa 

na cultura nacional. (CHAUNCEY, 1994, p. 28).  

Entre outros motivos, a existência dessa “Nova York gay” era favorecida porque, 

assim como em outras sociedades, “[...] homens gays em Nova York desenvolveram uma 

subcultura mais extensa e visível do que as lésbicas, em grande medida porque os homens 
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tinham acesso a salários mais altos e a mais independência da vida familiar” (CHAUNCEY, 

1994, p. 27). O apartamento de Michael está localizado na região do Upper East Side, um 

dado que também colabora para a caracterização do personagem. Wojcik (2010, p. 66) 

comenta sobre a região: 

[…] o Upper East Side é relativamente mais moderno e abastado do que o Upper 

West Side. Porém, tanto o Upper East Side quanto o Upper West Side apresentam 

figuras que operam em profissões comerciais ligadas à arte ou à intelectualidade, 

como a publicidade e o mercado editorial.  

Essa observação é pertinente, já que Michael é um aspirante a escritor que vive em 

uma condição de relativo luxo que extrapola suas possibilidades financeiras. 

O palco é dividido em uma sala de estar e, no piso superior, um quarto. Um ambiente é 

mais privado – ao qual poucos personagens têm acesso – e o outro, mais “aberto”, onde são 

recebidos aqueles que chegam da rua e acontece a maior parte da socialização:  

Se o andar de baixo do apartamento de Michael se torna o púlpito agressivo onde ele 

prega seu evangelho da miséria gay, [...] o andar de cima facilita a triagem física e 

psíquica: banho, derramamento, curativo, spray de ar, spray de cabelo, sexo de 

reconciliação, confissões edipianas, acusações, mudanças de mente e coração. 

(DAVIS, 2016, p. 133).  

Trata-se de uma estrutura formal que guarda relação com o tradicional drama da sala 

de estar estadunidense: 

[…] a história e as raízes linguísticas da sala de estar têm laços com as preocupações 

primárias do teatro americano. “Living room” [sala de estar] é o termo americano 

para parlor [salão de visitas], cujo nome deriva do verbo parler, falar, em francês. 

Trata-se, figurativamente, de um espaço para se falar. Os salões de visitas também 

são uma invenção de classe-média (ou, se preferir, burguesa), como os teatros que 

regularmente os reproduzem no palco. (BUTLER, 2015).  

O realismo cênico envolve, ainda, a presença de mobiliário (cadeiras, sofás, espelho, 

porta com campainha) e utensílios domésticos (copos, garrafas, pratos, talheres), cuja 

movimentação no palco responde por uma série de sons registrados no vinil da peça.
44

 A 

rubrica do autor indica que, no início da peça, um fonógrafo está tocando bossa nova 

(CROWLEY, 2008, p. 3), o que, dado o contexto, contribui para ambientar o cenário num 

ritmo popular nos Estados Unidos dos anos 1960.
45

  

Nas rubricas, as informações são restritas à idade, poucos detalhes da descrição física 

e do vestuário, o que ocorre enquanto ação (movimentação no palco, manuseio de objetos) e 

                                                     
44

 Parte desses itens é visível nas fotografias do cenário original encontradas on-line e no final do livro da peça 

consultado neste trabalho.  
45

 Cf. Motta (2000, p. 30): “No final de 1962, no Beco das Garrafas, só se falava em Carnegie Hall. Todo mundo 

ia para o show do Carnegie Hall, uma jogada do americano Sidney Fry, dono da gravadora Audio Fidelity, que 

queria marcar com um grande evento a chegada oficial da bossa nova aos Estados Unidos”. 
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emoção (expressões faciais, gestos), indicando um enfoque na agilidade dos diálogos como 

proposição da encenação. Nesse sentido, Betti (2003, p. 121), pontua que  

[o] registro textual dos diálogos e das rubricas, tal como se apresenta nas peças de 

teatro, é, na verdade, um tecido rarefeito, constituído por referências e sugestões que 

compõem um todo; este, no entanto, só chega a completar-se efetivamente no plano 

cênico, quando ganha corpo, movimento e voz através da interpretação dos atores e 

ocupa o palco para construir a fábula. 

Embora não haja uma descrição temporal precisa, sabe-se que a história acontece num 

final de tarde/início de noite de sábado e no verão de 1968, seja porque o texto pressupõe uma 

realidade contemporânea, como pelo fato de que, na adaptação ao cinema, foi incluída no 

cenário uma parede onde está escrito, com giz, “verão de 1968”. Segundo Szondi (2001, p. 

32):  

O decurso temporal do drama é uma sequência de presentes absolutos. Como 

absoluto, o próprio drama é responsável por isso; ele funda seu próprio tempo. Por 

esse motivo, cada momento deve conter em si o germe do futuro, deve ser “prenhe 

de futuro”. O que se torna possível por sua estrutura dialética, baseada por sua vez 

na relação intersubjetiva.  

Os dois atos que compõem The Boys in the Band correspondem, de acordo com as 

informações introdutórias à peça, a uma ação contínua que se desenrola ao longo de uma noite 

dentro do tempo necessário para performar o script, aproximando-se do tempo real da festa, 

cujos preparativos já estão em andamento assim que as cortinas se abrem. Mas por que uma 

festa de aniversário num apartamento? Ao escolher para a sua narrativa esse tipo de evento 

social e realizá-lo nesse local em especial, Crowley se mantém alinhado à sua proposição de 

representação do mundo empírico, afinal, “[h]omens gays adoram os tipos de rituais que 

fazem suas atividades parecer secretas, proibidas” (CRIMP, 2008, p. 3). 

Primeiramente, claro, há o plano: reunir um amigo aniversariante e amigos desse 

amigo para uma pequena celebração. O aniversário não é do anfitrião, Michael, que 

gentilmente cederá o espaço de seu apartamento para esse rendez-vous, mas de um de seus 

amigos mais íntimos, Harold. Para alguém que reside sozinho e se prontifica a organizar um 

evento assim, há tarefas que se encadeiam umas nas outras para que tudo ocorra como o 

planejado: pensar nas bebidas, nas comidas, na decoração, nas músicas, nos espaços, nas 

pessoas, nas roupas, nos humores. Elencar os afazeres pode gerar certa ansiedade, por isso, 

qualquer ajuda antecipada é bem-vinda. Com o passar das horas, aproxima-se a possibilidade 

de a campainha anunciar, vez por vez, a chegada dos convidados e as alterações internas de 

espírito provocadas por cada um deles ao longo das horas, até o fim da festa e o fim da 

celebração.  
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Michael entra em cena, segundo a rubrica, saindo da cozinha para a sala, vestindo um 

roupão e segurando garrafas de bebidas alcoólicas, as quais ele arruma no bar, já num 

movimento de organização do espaço da festa. Na sequência ele segue para o quarto, no andar 

superior, improvisando alguns passos de dança. Música e dança, como numa performance 

doméstica descompromissada, fazem parte da rotina do personagem e da vida no apartamento.  

Em frente ao espelho, ele começa a pentear o cabelo, não sem suspiros de pesar pelos 

sinais da passagem do tempo, visíveis em forma de queda capilar, mas é interrompido pelo 

som da campainha, cujo sonido indicará de tempos em tempos conexões entre o mundo 

interno do apartamento e as surpresas e interferências do mundo exterior:  

De agora até o final amargo da festa, há o dentro (o mundo dos homens gays 

assumidos, seus prazeres e dores profundas e, sobretudo, sua conversa) e o fora (o 

mundo heterossexual, hostil – e tempestuoso – mas também crucial para as 

identidades desses homens). A campainha e o telefone vinculam e delimitam o 

dentro e o fora. (VILLAREJO, 2016, p. 298, grifo do autor). 

Michael desce rapidamente e, ao abrir a porta, descobre a chegada do primeiro 

convidado, um de seus amigos mais íntimos. A partir da chegada de Donald, começa a girar, 

então, a roda de interações propostas – mas nem todas previstas – para a noite:  

[…] The Boys in the Band emprega uma estrutura narrativa na qual a chegada dos 

convidados na residência do anfitrião se torna, inesperadamente, sujeita a uma 

desestabilização dinamicamente perturbadora do espaço que ecoa simbolicamente 

sua [do anfitrião] psique instável. (POWELL, 2016, p. 103).  

Donald havia se antecipado. Segurando um pacote de livros, ele chega com a 

intimidade de quem não precisa se prender a horários e pode ocupar o espaço com mais 

liberdade do que outras pessoas. Afinal, a relação de Michael e Donald é a de ex-amantes que 

se tornaram grandes amigos íntimos, a ponto de Donald chegar antes de todo mundo para 

tomar um banho, beber um drinque e relaxar. Tão íntimos a ponto de Michael ter 

providenciado uma escova de dente para Donald, tamanha a frequência com que ele deve 

passar dias e noites por lá. Dada a natureza das interações que se iniciam ali, até este ponto, 

sabemos que o apartamento não é apenas um apartamento de um homem gay. O espaço 

propicia as condições para que a própria história exista e possa ser representada: 

[…] The Boys in the Band situa a identidade desse homem, uma identidade definida 

por sua sexualidade, no espaço do apartamento. Aqui, como em outros textos, o 

apartamento fornece um espaço de armazenamento e exibição, de autoexpressão e 

ocultações teatrais. The Boys in the Band, no entanto, traz à tona o caráter tênue da 

liberdade do apartamento. Ao costurar a trama do apartamento a uma narrativa do 

armário gay, [a peça] não apenas destaca a ligação entre o apartamento de um 

homem solteiro e o armário, como também nos lembra de que uma identidade não é 

uma simples coisa a ser expressa, mas um processo contínuo de negociações, 

pequenos atos, declarações e reconfigurações. (WOJCIK, 2010, p. 137).  
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Historicamente, apartamentos foram especialmente importantes para os homens gays. 

Conforme observa Chauncey (1994, p. 158), “[...] o desenvolvimento de hotéis de 

apartamentos e lares [em apartamentos] na última parte do século XIX [permitiu] o 

desenvolvimento de um mundo gay de classe média”. No caso dos homens gays, os 

apartamentos davam acesso a mais privacidade, espaço de diversão seguro e respeitabilidade. 

Como resultado disso,  

[…] a partir do século XIX e com florescimento nos anos 1930, 40 e 50, enclaves 

gays (e, em alguns casos, edifícios inteiros para gays) se desenvolveram em 

apartamentos de solteiro elegantes no Upper East Side e na região do West Fifties, 

além de apartamentos mais boêmios em Greenwich Village. (WOJCIK, 2010, p. 27).  

Donald chegou mais cedo, pois seu terapeuta, que o veria naquele dia, cancelou a 

consulta em cima da hora. Mas como numa boa relação de amizade íntima, o diálogo inicial 

entre ele e Michael assemelha-se, nesse início, a uma sessão terapêutica, sendo um momento 

de abertura, de ambas as partes, a olhar para o passado na tentativa de compreender o estado 

presente das coisas. No caso de Michael, em especial, este prelúdio da festa representa um 

raro momento em que, livre dos efeitos do álcool, ele se apresenta em um estado reflexivo e 

menos combativo, o que diz muito sobre a natureza livre e aberta entre ele e Donald. 

Chama a atenção um detalhe na explicação do amigo recém-chegado a respeito do que 

teria provocado o cancelamento por parte de seu psicólogo: “Um vírus ou algo assim. Ele 

parecia horrível”.
46

 Embora a história se passe no final dos anos 1960, quando a peça é 

reencenada a partir da década de 1990 falas como essa são reinterpretadas à sombra da 

epidemia do hiv/aids, também porque “[h]á vários lampejos da Cidade de Nova York antes da 

crise da AIDS no roteiro, incluindo discussões corriqueiras de encontros casuais bêbados [...], 

as saunas [...], garotos de programa [...] e relacionamentos abertos ‘promíscuos’ […]” 

(WILSON, 2016, p. 153).  

Difícil afirmar a que Crowley aludia quando escreveu essa fala. A indefinição na 

suposição de Donald, aliada à constatação em relação à aparência do terapeuta, pode pontuar 

uma marca sutil do que poderia ser o início da epidemia. Ainda assim, o alívio cômico surge 

quando Donald questiona Michael sobre sua opinião quanto ao analista: 

Michael: Por que você não lhe disse que está mais doente do que ele? 

Donald: Ele já sabe disso. 

Michael: Por que o cretino não te ligou e cancelou? Só de imaginar que você 

dirigiria tudo isso por nada. 

Donald: Por que você continua chamando ele de cretino? 

Michael: Quem já ouviu falar de um analista que mantém uma sessão com um 

paciente por duas horas numa noite de sábado? 

                                                     
46

 “A virus or something. He looked awful.” (CROWLEY, 2008, p. 4). 
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Donald: Ele simplesmente prefere ter as segundas-feiras livres. 

Michael: Trabalha até tarde aos sábados e tira as segundas de folga. O que ele é, um 

psiquiatra ou cabeleireiro?
47

  

Michael comenta que havia saído para fazer compras mais cedo. Entre os itens 

adquiridos, além da escova de dente, há um produto capilar. A queda de cabelo é uma das 

inseguranças em relação ao próprio envelhecimento: 

Michael: E também para você... Uma coisa chamada ‘Control’. Repare que em 

lugar nenhum eles chamam de ‘spray para cabelo’, apenas ‘Control’. E as palavras 

‘Para Homens’ aparecem umas trinta e sete vezes na maldita lata! 

Donald: Isso se chama Garantia de Machão. 
Michael: Bom, isso ainda é spray pra cabelo, não importa se chamarem de 

‘Bolas’!
48

 

Ainda debatendo questões estéticas, Michael, apesar da idade, demonstra estar 

passando por uma crise de identidade. O disfarce na lata do produto também ocorre no 

disfarce de sua própria calvície: 

Michael: Eu acabei de pentear meu cabelo pela trigésima sétima vez. Cabelo, no 

singular. Meu cabelo, sem exageros, está claramente caindo no chão. E rápido, meu 

bem! 

Donald: Você está totalmente paranoico. Você tem muito cabelo. 

Michael: O que você vê diante de você é uma obra de arte da enganação. Meu 

cabelo começa aqui [indica ponto alto da cabeça]. Tudo isso é apenas torturado para 

a frente.  

[...] 

Isso se chama “envelhecer”. Ah, a vida é um projeto tão grandioso – primavera, 

verão, outono, inverno, morte. Quem poderia ter pensado nisso?  
Donald: Ninguém que a gente conheça, com certeza.

49
  

Nesse diálogo, ainda nos momentos iniciais da peça, já se percebe que os personagens 

frequentemente falam em nome de uma coletividade. Esse “a gente” na fala de Donald pode 

se referir a ele e a Michael, mas também aos homens gays de forma abrangente. Afinal, 

pesquisas indicam que o processo de envelhecimento para as pessoas LGBTQIA+ costuma 

ser marcado pelos temores de decadência física e psicológica.
50

 Coroando essa reflexão sobre 
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 “Why didn't you tell him you're sicker than he is. / He already knows that. / Why didn't the prick call you and 

cancel? Suppose you’d driven all this way for nothing. / Why do you keep calling him a prick? /  

Whoever heard of an analyst having a session with a patient for two hours on Saturday evening. / He simply 

prefers to take Mondays off. / Works late Saturdays and takes Mondays off – what is he, a psychiatrist or a 

hairdresser?” (CROWLEY, 2008, p. 5).  
48

 “And, also for you […] something called ‘Control’. Notice nowhere is it called hair spray – just simply 

‘Control’. And the words ‘For Men’ are written about thirty-seven times all over the goddamn can! / It’s called 

Butch Assurance. / Well, it’s still hair spray – no matter if they call it ‘Balls’” (CROWLEY, 2008, p. 4).  
49

 “I’ve just got to comb my hair for the thirty-seventh time. Hair – that's singular. My hair, without 

exaggeration, is clearly falling on the floor. And fast, baby! / You're totally paranoid. You've got plenty of hair. / 

What you see before you is a masterpiece of deception. My hairline starts about here. All this is just tortured 

forward. […] It's called, ‘getting old.’ Ah, life is such a grand design – spring, summer, fall, winter, death. 

Whoever could have thought it up? / No one we know, that’s for sure.” (CROWLEY, 2008, p. 6-7). 
50

 Cf. Tavares (2021) e Araújo e Carlos (2018).  
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aparência e idade, Michael profere uma das falas mais destacadas da peça: “Bem, uma coisa 

se pode dizer sobre masturbação... Você com certeza não precisa aparentar o seu melhor”.
51

  

O grau de intimidade entre os dois amigos – e, mais tarde, entre a maior parte dos 

demais convidados – também é percebido pela linguagem partilhada e pela forma como 

expressões por vezes carregadas de tom homofóbico quando proferidas por uma pessoa 

heterossexual cisgênera podem ser torcidas de forma a integrarem um repertório próprio de 

vocativos e gírias, cada um com uma marcação de uso muito própria. Nesse contexto,  

Embora os termos queer, fairy e faggot fossem usados de maneira intercambiável 

por observadores externos (e às vezes até pelos homens que eles observavam), cada 

termo também tinha um significado mais preciso entre homens gays que podia ser 

invocado para distinguir seu objeto de outros homens homossexualmente ativos. [...] 

Eles poderiam usar queer para se referir a um homem que não fosse “normal”, mas 

geralmente aplicavam termos como fairy, faggot e queen somente aos homens que 

se vestiam ou se comportavam de maneira considerada flamboyant e efeminada. 

Eles tomavam cuidado para estabelecer tais distinções, em parte, porque a cultura 

dominante não o fazia. (CHAUNCEY, 1994, p. 15; 16). 

Mais tarde, ao comentar com Donald que todos são amigos de Harold, Michael 

resume, de forma profética, o que será este evento. Se ele quer que as coisas saiam do jeito 

que Harold gostaria, então o que a noite reserva acabaria por ser precisamente o que agradaria 

Harold? 

Michael: [...] Se tem uma coisa pra qual não estou pronto é cinco bichas loucas 

cantando “Parabéns pra você”. 

Donald: Quem está vindo? 

Michael: São na verdade todos amigos de Harold. É aniversário dele e quero que 

tudo que tudo seja do jeito que ele gostaria. [...] 

Donald: Tecnicamente sou seu amigo, não dele. 

Michael: Se ela não gostar, ela que dê um jeito.
52

 

Um desvio do uso dos pronomes revela não apenas traços de intimidade, mas também 

de proximidade com o universo feminino e um desafio à normatividade linguística. No 

diálogo anterior, ainda que a ênfase esteja nos pronomes masculinos, ao longo da noite eles 

serão intercambiados com pronomes, nomes e adjetivos femininos, desafiando o 

engessamento das normas gramaticais no tocante a questões de identidade de gênero. Pelo 

viés da metodologia de leitura apontada por Sedgwick, essa discordância no campo da 

linguagem e das identidades de gênero provoca o leitor/espectador paranoico, causando-lhe 

surpresa e desconforto. Na análise da peça O beijo da mulher aranha (1976), do escritor 
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 “Well, one thing you can say for masturbation […] you certainly don’t have to look your best.” 

(CROWLEY, 2008, p. 7). 
52

 “[…] If there’s one thing I’m not ready for, it’s five screaming queens singing ‘Happy Birthday.’ / Who’s 

coming? / They’re really all Harold’s friends. It's his birthday and I want everything to be just the way he’d want 

it. […] / […] Technically, I’m your friend, not his. / If she doesn’t like it, she can twirl on it.” (CROWLEY, 

2008, p. 6). 
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argentino Manuel Puig, e da relação da peça com as ideias de feminilidade e efeminofobia, 

Jonathan A. Allan (2014, p. 76) pontua algo que partilha sentido com The Boys in the Band e 

seu autor: 

Como observam Genny Beemyn e Susan Rankin, “a expressão de gênero se refere a 

como um indivíduo escolhe indicar a identidade de gênero do outro através de 

comportamento e aparência, o que inclui vestimentas, estilos de cabelo, maquiagem, 

tom de voz e características corporais”, e é especialmente importante, no romance 

espanhol, a apropriação de Molina da linguagem como reflexo de sua identidade e 

expressão de gênero.  

Na construção dessa identidade, concorrendo com a linguagem, há também o destaque 

às referências culturais que permeiam The Boys in the Band do começo ao fim. Elas não são 

apenas citadas, mas frequentemente interpretadas e imitadas, pois vida e arte se entrelaçam e 

formam o próprio tecido das interações homossexuais. Em especial, Michael destila essas 

menções a todo o momento, e por vezes temos a sensação de que ele está, de fato, atuando em 

uma cena de teatro de revista ou reunião de fã-clube de alguma celebridade do passado (do 

passado dele).  

Já no início da peça, antes de os demais convidados chegarem, ele faz menção à Judy 

Garland e a outros nomes, como Captain Butler, Barbara Stanwyck, Bette Davis, Victor 

Mature, Betty Grable, Square City,
53

 entre outros, quando não os imita nos trejeitos ou jeitos 

caricatos de falar − imitações essas que cessarão ao longo da festa no compasso do aumento 

da tensão no ambiente: 

Michael: [...] o que é mais entediante do que uma queen fazendo uma imitação de 

Judy Garland? 

Donald: Uma queen fazendo uma imitação de Bette Davis.
54

 

Esse arsenal de referências culturais está diretamente ligado à educação cultural e 

sentimental de Crowley, baseada no glamour decadente das estrelas do cinema hollywoodiano 

e na “[...] fascinação com [...] filmes antigos de Hollywood” (LINK, 2013, s.p.). De certa 

forma, essas referências integram a peça quase como personagens adjacentes, o que já era 

apontado nas primeiras resenhas após a estreia:  

The Boys in the Band [é uma peça que] parece um filme, pode ser lida como filme e 

funciona como um filme... E para que todos entendam que pode um dia ser um 

filme, The Boys in the Band tem um elenco de apoio – nunca visível, mas sempre 
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 Captain Butler: personagem fictício do romance Gone with the Wind [E o Vento Levou], de Margaret Mitchell 

(1936) e da adaptação cinematográfica homônima de 1939 dirigida por Victor Fleming; Barbara Stanwyck: atriz, 

modelo e dançarina (1907-1990); Bette Davis: atriz (1908-1989); Victor Mature: ator (1913-1999); Betty Grable: 

dançarina, cantora e atriz (1916-1973); Square City: referência ao filme Auntie Mame [A mulher do século], de 

Morton DaCosta (1958). 
54

 “[…] what’s more boring than a queen doing a Judy Garland imitation? / A queen doing a Bette Davis 

imitation.” (CROWLEY, 2008, p. 8-9). 
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flutuando em um estado de quase-loucura nas coxias – que inclui Barbara Stanwyck, 

Vera Hruba Ralston, Rosemary DeCamp e Maria Montez. (REED, 1968). 

Por outro lado, elas podem escapar aos leitores e ao público não familiarizado e 

reforçar a ideia de que a peça é, de fato, um artefato cultural ou uma peça de época. Da 

mesma forma, isso chegou a representar uma dificuldade de entendimento por parte de atores 

envolvidos em diferentes montagens ao longo dos anos:  

A importância cultural para a cultura gay de ícones mais antigos como Garland, 

Davis, Dietrich e Swanson, sem falar em Montez e Ralston, é efêmera, e agora elas 

são figuras históricas, facilmente esquecidas por uma geração mais jovem de 

espectadores – e de atores também, no final das contas. (COHAN, 2016, p. 45).  

Sobre esse desconforto, novamente ligado a uma leitura paranoica avessa a surpresas e 

ao desconhecido, concorre também a ideia de que a não familiaridade com as referências 

citadas no texto pode levar as pessoas a se sentirem inferiorizadas diante do repertório 

apresentado pelo dramaturgo – o que poderia ser uma indicação do desejo de Crowley de 

exibir no palco uma realidade sem concessões e de “[…] definir uma cultura minoritária 

distinta apropriada a partir do mainstream” (SCHEIE, 1999, p. 14), o que, nos termos de 

Muñoz (1999), pode ser lido como parte de um processo de desidentificação. Nesse sentido,  

Ao contrário dos filmes de Hollywood que os personagens citam livremente, no 

entanto, The Boys in the Band não representa uma apropriação de uma personagem 

feminina heterossexual que recebe um significado gay; os personagens gays tomam 

o palco eles mesmos e recebem papéis de protagonismo na escala daqueles que 

costumavam ser reservados para a estirpe de Judy, Bette, Barbara e companhia. 

(SCHEIE, 1999, p. 14). 

Qualquer que fosse a intenção de Crowley, o público da peça, ao entrar em contato 

com os personagens, idealmente
55

 precisava estar aberto aos microuniversos de cada um 

deles, incluindo as referências que, quando apresentadas em cena, passam a ser não do 

dramaturgo, mas dos personagens: 

A referencialidade densa da peça inspira bastante desconforto entre plateias – ou 

mesmo atores – que não compartilham a fluência de Crowley em estrelas e histórias 

de filmes B. Logo depois do lançamento do filme de Friedkin, por exemplo, Robert 

E. Morsberger reclamou que testemunhar o ensaio dos detalhes de entretenimento 

“enciclopédicos” de Boys “pode ser bastante exasperante [...] uma vez que quem não 

assistiu aos filmes em questão deve tomar a palavra do ‘especialista’ como verdade, 

concedendo a ele uma onisciência relutante, enquanto se sente burro [...]”. A falta de 

conhecimento do espectador, mesmo quando não se transforma em um 

ressentimento contra os personagens, poderia certamente comprometer a 

performance da peça, conforme Crowley descobriu durante a reencenação [de The 

Boys in the Band] no WPA Theatre em 1996. Vários membros de elenco, muitos 

abertamente gays e com mais de trinta anos, tinham uma carência de referências 

surpreendente em relação às alusões feitas ao longo do texto. (SCHIAVI, 2001, p. 

79). 
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 A respeito do conceito de leitor implícito, ver Lima (1979). 
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Mais adiante, Donald destaca – quase como uma “piscada” de empatia para o público 

– que nem todos possuem esse mesmo background cultural, e o seu desdém pelo cinema, se 

pensarmos no contexto da adaptação cinematográfica da peça, soa como um ruído do 

sarcasmo de Crowley. No entanto, isso não significa que Michael seja melhor ou mesmo um 

exemplo de homossexual, julgando-o por seus problemas com dívidas: 

Donald: Como eu consegui perder esses eventos importantes no cinema americano? 

Eu consigo entender as pessoas terem uma afinidade pelo palco – mas filmes são um 

lixo, quem consegue levá-los a sério? 
Michael [em tom afetado]: Bem, desculpe se o seu sentido de arte ficou ofendido. 

Por mais estranho que possa parecer, não havia nenhum Shubert Theatre em Hot 

Coffee, Mississippi! 

Donald: Entretanto, graças às telas do cinema, as suas neuroses têm estilo. É preciso 

certo talento para desperdiçar o seguro-desemprego no Pavillion.
56,57

 

Quando Michael comenta sobre seu talento pra se esquivar dos cobradores de dívidas, 

seu amigo replica:  

Donald: [...] você é o tipo que dá má fama às bichas. 
Michael: E você, Donald, você é um crédito positivo para os homossexuais. Uma 

bicha confiável, trabalhadora, limpadora de chão e pagadora de suas contas que não 

deve nada a ninguém. 

Donald: Eu sou um modelo de viado.
58

 

O que está sendo explicitado nesse diálogo é uma visão segundo a qual 

comportamentos individuais poderiam ser tomados como espelhos que refletiam todo um 

grupo. Para os leitores ou espectadores da peça, essa lógica acaba por se transferir às vidas 

nela expostas, novamente numa perspectiva de leitura paranoica que encara os personagens de 

forma totalizante: ou são difamadores, ou baluartes do que é/significa “ser gay”. A partir 

desse diálogo e de outros no decorrer da peça surge uma leitura segundo a qual “The Boys in 

the Band criou certa communitas, a redução ritualística da diferença, e fomentou um senso 

claro e não ambíguo, embora não problematizado, de identidade gay” (SCHEIE, 1999, p. 9), 

uma identificação que acontece pelas próprias condições do teatro realista de que Crowley é 

herdeiro. A partir das condições formais de representação dramatúrgica no teatro 
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 Centro cultural do New York State Pavilion, localizado em Flushing Meadows-Corona Park e inaugurado em 

1964.  
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 “How did I manage to miss these momentous events in the American cinema? I can understand people having 

an affinity for the stage – but movies are such garbage, who can take them seriously? / Well, I’m sorry if your 

sense of art is offended. Odd as it may seem, there wasn’t any Shubert Theatre in Hot Coffee, Mississippi! / 

However – thanks to the silver screen, your neurosis has got style. It takes a certain flair to squander one’s 

unemployment check at Pavillion.” (CROWLEY, 2008, p. 10). 
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 “[…] you’re the type that gives faggots a bad name. / And you, Donald, you are a credit to the homosexual. A 

reliable, hardworking, floor-scrubbing, bill-paying fag who don’t owe nothin’ to nobody. / I am a model fairy.” 

(CROWLEY, 2008, p. 10-11). 
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contemporâneo, sublinham-se questões socioeconômicas, políticas e ideológicas que acabam 

por influir nas leituras das peças. Embora não seja minha intenção elaborar uma 

reconstituição histórica a respeito da construção da identidade da “figura homossexual” (cf. 

FOUCAULT, 1988), aproveito essa deixa no texto de Crowley para abordar questões mais 

circunscritas ao período de lançamento da peça ou que emanaram a partir desse período. 

Segundo Muñoz (1999, p. 8), ao retomar o trabalho seminal de Sedgwick sobre a 

epistemologia do armário,  

[…] a identificação não é uma simples mimese e sim, como [...] Sedgwick nos 

lembra [...], “[algo que] sempre inclui múltiplos processos de identificação. Também 

envolve a identificação em oposição; mas mesmo se não incluísse, os 

relacionamentos implícitos da identificação são, como sugere a psicanálise, em si 

suficientemente repletos de intensidades de incorporação, diminuição, inflação, 

ameaça, perda, reparação e repúdio.” [...] Identificar-se com um objeto, pessoa, 

estilo de vida, história, ideologia política, orientação religiosa, e assim por diante, 

significa uma contraidentificação simultânea e parcial, bem como uma identificação 

apenas parcial, com diferentes aspectos do mundo social e psíquico.  

Embora muitas críticas apontem que a narrativa de The Boys in the Band estaria 

alinhada à “homonormatividade”, ou seja, a uma “[…] política que não contesta as suposições 

e instituições heteronormativas dominantes e, em vez disso, as defende e sustenta” 

(DUGGAN, 2003, p. 50), isso pode ser questionado quando se observa que a peça de Crowley 

contraria, ao menos em certa medida, o próprio padrão do que seria o chamado “teatro gay”,
59

 

uma vez que esse tipo de dramaturgia  

[…] pode se concentrar em histórias e personagens distintamente gays, mas talvez 

em uma forma baseada em personagens/trama que pedem empatia de uma plateia 

mainstream, sem atrair atenção para o ato teatral enquanto construto ou questionar a 

ideia de coerência do ‘personagem’. (CAMPBELL; FARRIER, 2016, p. 13).  

No final dos anos 1960, o debate sobre construção de identidades coletivas se 

relacionava com o momento histórico pelo qual passava o mundo ao adentrar a pós-

modernidade, colocando em evidência o debate sobre o “jogo de identidades” (HALL, 2006, 

p. 20) que emergiu naquele período. 

Segundo a análise de Jameson (1991, p. 85) a respeito da década, uma das situações 

objetivas comuns à ideia do que são os “anos 60” seria o levante das minorias marginalizadas, 
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 Gay drama se refere a um subgênero da literatura dramática (SILVA, 2007) produzido por/para pessoas 

homossexuais. Embora possa ser usado em referência à The Boys in the Band, é necessário ponderar o 

anacronismo de se categorizar uma peça dentro do guarda-chuva de um gênero nomeado a posteriori. Segundo 

Silva (p. 150), “o verdadeiro desafio do gay drama é romper com o aspecto minoritário da representação dos 

homossexuais no teatro e desmistificar a homossexualidade como único drama possível (entendido aqui como 

conflito) em peças e filmes sobre gays e lésbicas”. As proposições das dramaturgias queer, por exemplo, e o 

conceito de desidentificação (cf. MUÑOZ, 1999) colocam em perspectiva as limitações do “teatro gay”.  
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promovendo a emergência de novos sujeitos da história nos debates sociais e políticos que 

passam a reivindicar e elevar suas vozes, inclusive no campo artístico: 

Os anos 60 foram, assim, a época em que todos esses “nativos” tornaram-se seres 

humanos, e isto tanto interna quanto externamente: aqueles internamente 

colonizados do Primeiro Mundo – as “minorias”, os marginais e as mulheres – não 

menos que os súditos externos e os “nativos” oficiais desse mundo. 

Contudo, a proeminência desses grupos, de acordo com Jameson, ocorreu em 

decorrência de uma crise das instituições e das classes sociais, no sentido marxista do termo, 

baseadas nos privilégios dos homens brancos cis-heterossexuais e provocada pela própria 

expansão capitalista em escala global naquele período. Esses novos atores sociais, por suas 

posições de busca por protagonismo, são expelidos das antigas instituições, tornando-se livres 

para forjarem novos meios de expressão política e social. Os anos 1960 foram um período em 

que ocorreu a liberação, ou nos termos jamesonianos, um “desprendimento de energias 

sociais” (JAMESON, 1991, p. 125) não teorizadas, entre as quais, os movimentos sociais 

pelos direitos de gays e lésbicas. A partir disso, emergem novas classes, por assim dizer, cada 

uma com demandas e interesses próprios: 

É importante, todavia, assinalar a emergência dessas novas “identidades” coletivas ou 

novos “sujeitos da história” na situação histórica que possibilitou seu aparecimento e, 

em especial, relacionar o surgimento dessas novas categorias sociais e políticas (o 

colonizado, a raça, a marginalidade, o gênero e similares) a algo como uma crise 

daquela categoria mais uniforme que até então parecia subsumir todas as variedades de 

resistência social, qual seja, a concepção clássica de classe social. (p. 86). 

Nesse contexto pós-moderno, as identidades se tornam fragmentadas. Hall (2006, p. 

12) salienta, desse modo, que “[o] sujeito [...] [é] composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas”. Para além das contradições 

internas às identidades individuais, surgiram também as contradições no nível dos grupos 

sociais: 

Cada movimento apelava para a identidade social de seus sustentadores. Assim, o 

feminismo apelava às mulheres, a política sexual aos gays e lésbicas, as lutas raciais 

aos negros, o movimento antibelicista aos pacifistas e assim por diante. Isso 

constitui o nascimento histórico do que veio a ser conhecido como a política de 

identidade - uma identidade para cada movimento. (p. 45). 

Nos anos 1960, então, as políticas de identidade – ou políticas identitárias – tomaram 

por base a fragmentação para circunscrever lutas e demandas sociais a partir da constituição 

de individualidades políticas. A partir da mobilização organizada do Movimento Gay, essas 

questões tomaram a centralidade do discurso militante: 

O período de Stonewall é importante porque é um momento de ruptura no discurso 

da homossexualidade que permitiu “novas” representações da homossexualidade na 
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cultura. Isso não significa que a produção da identidade gay como “nova” 

representação da homossexualidade deva ser entendida como libertadora, apesar das 

funções políticas que teve. A identidade gay é apenas outra maneira de representar a 

homossexualidade. [...] No período de Stonewall e hoje, a identidade tem várias 

funções, muitas contraditórias. Para aquelas pessoas definidas como homossexuais, 

o paradigma da identidade pode atender a uma função política. Ou seja, ao 

representar homossexuais como uma minoria oprimida (como os afro-americanos ou 

as mulheres), várias reivindicações políticas e sociais podem ser feitas – de direitos 

jurídicos à representação cultural. Há uma política da semelhança e uma política da 

diferença operando na lógica da identidade: homossexuais podem afirmar seus 

direitos iguais e status, além de suas reivindicações a uma comunidade e cultura 

específicas. Nessa mesma lógica, a cultura dominante pode invocar o par binário de 

diferença/semelhança para os seus fins. Por exemplo, um paradigma de identidade 

permite que os homossexuais sejam incluídos ou excluídos com base na 

“sexualidade”. (SCROGGIE, 1999, p. 237; 252). 

Contudo, o efeito colateral dessas políticas ao longo do tempo foi a sedimentação do 

discurso paranoico que muitas vezes simplifica a complexidade da construção das identidades 

a despeito da análise das relações sociais concretas: “A compreensão essencialista da 

identidade (ou seja, homens são assim, latinas são assado, pessoas queer são de tal jeito), por 

sua própria natureza, reduz as identidades aos termos do menor denominador comum” 

(MUÑOZ, 1999, p. 6). Segundo Almeida (2009, p. 10),  

À sombra do identitarismo, o mundo é uma fantasmagoria em que ser negro, mulher, 

LGBT, trabalhador e todo sofrimento real projeta-se em narrativas fragmentadas, 

relatos de experiências pessoais (storytelling) e outros subjetivismos travestidos de 

método. Ainda que se refiram a experiências comuns de muitos indivíduos, as 

narrativas e relatos subjetivos não nos oferecem mais do que um caleidoscópio 

sociológico. O identitarismo, como forma de pensar a realidade, tem o seu limite 

máximo nas manifestações da ideologia identitária.  

Almeida (p. 18) chama a atenção para o fato de que o identitarismo é uma das formas 

pelas quais se manifesta a ideologia neoliberal, marcante, portanto, da pós-modernidade, na 

medida em que se prega o culto ao “hiperindividualismo, o empreendedorismo, as ‘metas’ e 

que, ao mesmo tempo, justifica a destruição do valor da solidariedade e dos mecanismos 

estatais de proteção social”. Essa leitura da realidade, assim, posiciona os sujeitos diante de 

falsas certezas a respeito de si, isolando-os das possibilidades concretas de transformação 

social coletiva, conforme aponta Hall (2006, p. 13; 21): 

Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de 

tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se 

sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é 

apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma 

confortadora “narrativa do eu” [...]. A identidade plenamente unificada, completa, 

segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de 

significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma 

das quais poderíamos nos identificar - ao menos temporariamente. [...] Uma vez que 

a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou 

representado, a identificação não é automática, mas pode ser conquistada ou perdida. 
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Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma 

mudança de uma política de identidade (de classe) para uma política de diferença. 

Por isso, Almeida (2019, p. 13) alerta que: 

[a] política identitária sem um horizonte de transformação do próprio “maquinário 

social” que produz as identidades sociais gera uma camisa de força que faz com que 

o “sujeito” negro, mulher, LGBT possa ser, no máximo, uma versão melhorada e 

menos sofrida daquilo que o mundo historicamente lhe reserva. 

Já na visão de Haider (2019, p. 49), o foco na identidade, em sua forma ideológica na 

contemporaneidade, é problemático quando se torna um método individualista, por oposição à 

prática política revolucionária que estava presente nos movimentos dos anos 1960, por 

exemplo. Para ele, a política identitária: 

[...] é baseada na demanda individual por reconhecimento, e toma essa identidade 

individual como ponto de partida. Ela assume essa identidade como dada e esconde 

o fato de que todas as identidades são construídas socialmente. E porque todos nós 

temos necessariamente uma identidade que é diferente da de todos os outros, ela 

enfraquece a possibilidade de auto-organização coletiva. O paradigma da identidade 

reduz a política a quem você é como indivíduo e a ganhar reconhecimento como 

indivíduo, em vez de ser baseada no seu pertencimento a uma coletividade e na luta 

coletiva contra uma estrutura social opressora. Como resultado, a política identitária 

paradoxalmente acaba reforçando as próprias normas que se propõe a criticar.  

Nesse jogo de identidades, a identidade branca masculina é tomada como aquela 

contra a qual as demandas dos grupos marginalizados ou subordinados são lidas como “pautas 

identitárias”, ao passo que àquela é reservada a consagração como neutra, geral e universal, o 

que se configura como uma “falsa universalidade dessa identidade hegemônica” (HAIDER, 

2019, p. 47).  

No contexto das políticas afirmativas do Movimento Gay estadunidense na esteira dos 

anos 1960, a defesa de uma identidade homossexual estável foi um pano de fundo para a 

rejeição a representações que colocavam em dúvida essas certezas a respeito de si e das 

identidades fixas (e pretensamente positivas). Apesar das restrições e dos contra-ataques 

conservadores dos anos 1950 e 1960,
60

 uma nova geração de ativistas foi moldada a partir do 

envolvimento de muitos gays e lésbicas nas lutas pelos direitos civis, das mulheres e dos 
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 Medo, estabilidade e contenção são características cruciais da vida na década de 1950 nos Estados Unidos. O 

perigo iminente de um ataque da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e de invasão 

comunista permeou o imaginário popular e as decisões políticas adotadas tanto interna quanto externamente. Em 

decorrência do clima de terror e dos temores de subversão generalizada, instaurados por figuras como o senador 

Joseph McCarthy – responsável pela “cruzada” contra pessoas suspeitas de serem comunistas, espiões soviéticos 

ou simpatizantes infiltrados no governo federal dos Estados Unidos –, os gays e as lésbicas foram incluídos sob o 

guarda-chuva das ameaças à ordem nacional. Isso resvalaria diretamente nas políticas repressivas do período em 

relação à homossexualidade nos Estados Unidos (cf. D’EMILIO, 1998). 
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movimentos pacifistas e do desejo de uma militância mais radical.
61

 Um dos nomes de maior 

destaque era o de Frank Kameny, que havia sido dispensado de um cargo federal por ser 

homossexual e lutou pelos direitos das pessoas homossexuais uma década antes de Stonewall, 

tendo inclusive criado o principal slogan da militância: 

No verão de 1968, Frank Kameny explicitamente imitou o exemplo dos negros 

radicais depois de ver Stokely Carmichael na televisão liderando um grupo de 

manifestantes com um grito de “Black is beautiful!”. Kameny disse: “Eu entendi a 

psicodinâmica em ação ali em um contexto em que o preto é universalmente 

igualado a tudo que é ruim”. Ele percebeu imediatamente a necessidade de fazer 

algo semelhante para os gays. Em julho de 1968, Kameny cunhou o slogan “[ser] 

Gay é bom”. Ele disse: “Se eu tivesse que especificar uma coisa na minha vida de 

que mais me orgulho, é isso”. Ele descreveu a frase como uma resposta direta à 

“barreira incessante de negativismo que chega até nós de todas as fontes”. 

(KAISER, 1998, p. 147).  

Naquele momento, a “narrativa do silêncio” (WESTSTRATE; MCLEAN, 2010, p. 

228) das pessoas homossexuais ocorria pela via médica (a homossexualidade lida como 

doença mental), legal (as práticas homossexuais lidas como crimes) e religiosa (a 

homossexualidade lida como abominação). Por isso, reconhecer-se homossexual significava a 

própria liberdade – tanto uma liberação das instituições quanto um sentimento de 

independência decorrente da própria afirmação gay. 

Assim, por volta de 1968, ano da estreia de The Boys in the Band, os homens gays, 

muitas vezes tomados como “todo” o Movimento Gay, iniciaram um debate sobre o 

significado do que era uma “bicha enrustida” e os perigos simbólicos das pessoas 

homossexuais no armário.
62

 Após tantos anos de luta contra a opressão, o medo e a vergonha, 

a população homossexual vinha de modo gradual ocupando mais espaço no debate público, 

agora não mais como uma subcultura incipiente. Nos anos imediatamente anteriores à 

primeira produção de The Boys in the Band, as pessoas homossexuais estavam confrontando 
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 A mobilização das pessoas homossexuais, todavia, não se encontrava no mesmo compasso. Enquanto o 

movimento negro e os manifestantes pacifistas ocupavam as ruas, gays e lésbicas estavam apenas começando a 

se ver como uma minoria oprimida, permanecendo cerca de dez anos atrasados em relação aos outros 

movimentos pelos direitos civis (cf. D’EMILIO, 1998). Até então, havia uma subcultura, ou uma “comunidade 

imaginada” (cf. ANDERSON, 2008), mas ainda não um movimento social. No entanto, em 1951, um pequeno 

grupo de homens gays fundou uma sociedade, a Mattachine Society, dando início ao movimento homófilo. 

Segundo Costa (2013, p. 31), “[o] movimento homófilo é o nome dado à coleção um tanto variada de 

organizações, comitês e iniciativas que fizeram uma campanha por uma reforma legal e uma melhor 

compreensão da homossexualidade nos anos anteriores a Stonewall”. 
62

 É necessário levar em consideração a historicidade dessa expressão: “Dado o quão onipresente o termo é hoje 

e o quão central a metáfora do armário é para as maneiras como pensamos a história gay antes dos anos 1960, é 

surpreendente – e informativo – observar que ela jamais havia sido usada por pessoas gays antes dessa época. [A 

expressão] não aparece antes dos anos 1960 nos registros do movimento gay ou em romances, diários ou cartas 

de homens gays e lésbicas. O fato de que pessoas gays no passado não falavam ou concebiam a si mesmas como 

[pessoas] vivendo em um armário não nos impede de usar o termo retrospectivamente e como categoria analítica, 

mas sugere que precisamos usá-lo com mais cautela e precisão, prestando atenção nos termos muito diferentes 

que as pessoas usavam para descrever a si mesmas e seus mundos sociais” (CHAUNCEY, 1994, p. 6). 
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sua dominação simbólica de forma direta, recusando-se a aceitar os parâmetros de doença, 

pecado ou criminalidade para descrever suas vidas e identidades, ainda que estivessem 

conscientes das opressões e limitações do momento histórico. Para Audre Lorde (2019, p. 

173-174), em sua análise sobre os aprendizados extraídos daquela década através das lentes 

do movimento pelos direitos civis: 

Enquanto pessoas negras, se há algo que podemos aprender com os anos 1960 é o 

quão complexa qualquer ação pela libertação deve ser. Pois temos que agir não só 

contra as forças externas que nos desumanizam, mas também contra os valores 

opressores que fomos obrigados a internalizar. No entanto, analisando a combinação 

de nossas vitórias e nossos erros, podemos examinar os perigos de uma percepção 

incompleta. [...] Nos anos 1960, a raiva despertada na comunidade negra era 

frequentemente expressa não verticalmente, contra a corrupção do poder e as 

verdadeiras fontes do controle sobre as nossas vidas, mas horizontalmente, entre as 

pessoas mais próximas de nós, que espelhavam nossa própria impotência.  

Segundo ela, “[...] a diferença foi utilizada de forma tão cruel contra nós [...]” (p. 174), 

uma visão que, acredito, pode ser partilhada para entendermos o que alimentou as visões 

críticas dentro do Movimento Gay no caso específico das escolhas feitas por Mart Crowley 

em sua peça. Nas palavras de Lorde (p. 175), “Às vezes não suportamos encarar as diferenças 

entre nós porque tememos o que elas podem revelar a nosso respeito. Como se todo mundo 

não corresse o risco de ser negro demais, branco demais, homem demais, mulher demais”. Por 

outro lado, uma aceitação ampla e sem reflexão aprofundada do que seriam as diversidades 

sexuais é uma atitude de caráter liberal, no espírito indiscriminado de anything goes,
63

 e uma 

reformulação das políticas dos anos 1960 se faz necessária. Drucker (2015, p. 321) salienta 

que: 

Nossa preocupação central deve ser fazer progredir a liberação sexual e o 

empoderamento daqueles na posição de transformar a sociedade, que hoje incluem 

os heterossexuais, pessoas LGBT e – especialmente entre os mais oprimidos da 

sociedade – indivíduos queer e outros. O ideal de liberação dos anos 1960 precisa 

ser reivindicado e deve-se retirar dele a marca da ‘liberdade’ neoliberal.  

Sinfield pondera essa inclusão e o identitarismo. O autor ressalta que o surgimento das 

identidades gays ocorrida nos grandes centros urbanos inclui o que ele aponta como uma 

exclusão dentro da inclusão. Isso porque quando se fala de “identidade gay”, sobretudo no 

período pré-liberação, ela é associada a certo padrão de comunidade gay de classe média 

branca estadunidense que discrimina negros e asiáticos, por exemplo (Sinfield, 1998). Ainda 

nesse tópico, o próprio Sinfield (1999, p. 300) situa o significado cultural de The Boys in the 
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 Vale notar que a expressão anything goes (vale tudo) é usada por Jameson em referência às características de 

periodização da pós-modernidade quanto à perda do sentido histórico, e, além disso, também é o título da canção 

de Cole Porter, de 1934, usada na abertura do filme The Boys in the Band de 1970. 
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Band em sua “[...] recuperação ilustrada de quase todos os motivos padrão de representação 

gay”. 

No diálogo entre Michael e Donald, entre os polos do “dar má fama” e “ser um 

modelo”, há uma pluralidade de possibilidades de existência – inclusive exemplificadas pelos 

outros personagens de The Boys in the Band – que foram frequentemente renegadas segundo 

o argumento de que a peça era um retrato “dos homossexuais” que não correspondia à ideia 

que “eles” faziam a respeito de si, ou que se esperava que fosse feita deles. Ao aceitar o 

desafio de Stanley Kauffmann e escrever uma peça que representava a sua realidade, Crowley 

não teve opção a não ser criar uma obra que, como resultado, ilustra os perigos de se adentrar 

no campo da representação, e “[...] o desconforto que gerou ao longo dos anos refuta a noção 

do senso comum de que mais visibilidade constitui um gesto inequívoco de empoderamento 

para uma minoria historicamente invisível e oprimida” (SCHEIE, 1999, p. 2).  

Todavia, o paradigma da pessoa “gay” como uma categoria evidente de identidade e 

uma comunidade delimitada em termos simples
64

 – e contra a qual certas representações 

poderiam ser tidas como ideais ou, ao contrário, não fidedignas o bastante – enfrentaria uma 

mudança no contexto da profusão dos estudos queer,
65

 uma vez que “[e]nquanto a política 

identitária defende a autonomia de grupos oprimidos e lutas separados, a teoria queer desafia 

as próprias categorias de identidade” (WOLF, 2009, p. 194). O próprio uso do termo postula 

“[...] um teste interessante na medida em que marca uma rejeição consciente de conceitos 

rígidos de identidade sexual” (SCROGGIE, 1999, p. 252). A partir disso, entende-se que: 

A ideia de “gay” como categoria de identidade autoevidente e uma comunidade 

facilmente definível perdeu bastante destaque na era do queer. Em contraposição à 

luta por tornar visível e afirmar orgulhosamente uma identidade gay e lésbica viável, 

que caracterizou muitas produções teatrais dos anos 1970 e 80, um comentário 

                                                     
64

 O sentido de “comunidade”, especificamente quando se fala de uma “comunidade gay”, não escapa de 

controvérsias, incluindo o seu significado contranormativo: “Especialmente desde meados dos anos 1960 nos 

Estados Unidos, o termo ‘comunidade’ tem sido invocado com maior frequência em termos oposicionistas para 

identificar uma variante local, étnica, racial ou política ao mainstream. Constatar o mainstream definindo a si 

mesmo como uma variante é, portanto, surpreendente. O conservador político lutando pelos direitos da comunidade 

heterossexual claramente não enfrenta forças sociais e culturais que o teriam deixado de fora. Mas o termo oposto 

[...] – ou seja, a hipotética comunidade homossexual –, deve ser vista aqui como a comunidade poderosa e, 

crucialmente, a comunidade ativa. Vista de dentro como um local de privilégio único, a heterossexualidade se torna 

o espelho da comunidade de minoria vitimizada, assediada de fora” (CRIMP, 1989, s.p).  
65

 Sobre a relação entre estudos queer e identidade, Leopoldo (2020, p. 29) esclarece que: “Paul Beatriz Preciado 

chega a alegar que a teoria queer é pós-identitária, ao passo em que se coloca em uma posição crítica frente às 

normas heterocentradas, chamando atenção à normalização e à exclusão que acontece até mesmo dentro do seio 

da cultura gay e lésbica. O queer, ante isto, toma outra forma; não se trata de uma identidade, mas, sobretudo, de 

um questionamento contínuo de identidades, um questionamento aos processos de naturalização e normalização. 

Pensando nesse dado, é preciso que determinados grupos escutem essa outra voz que é o queer, essa voz que, 

inexoravelmente, chegou em dado momento a interpelá-los, não se tornando apenas uma temática de seus 

colóquios. O queer vai questionar esses saberes de forma contundente e propor, a todo momento, que haja dentro 

desses outros grupos uma mutação”. 
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queer, fomentado por uma interrogação pós-estruturalista e pós-moderna de 

posições de sujeito fixas, revela as margens, as contradições internas e a 

instabilidade das identidades, sem eximir as categorias “gay” e “lésbica”. Do ponto 

de vista queer, a articulação da sexualidade que pressupõe uma “identidade gay” 

estável toma uma posição ingênua, acrítica e até perigosa – uma que, seja ela dentro 

do armário, opositora ou assimilacionista, corre o risco de reestabelecer as categorias 

de um regime epistemológico heteronormativo. (SCHEIE, 1999, p. 2). 

As perspectivas propostas pelos estudos queer colocam em movimento visões sobre o 

sujeito que não descartam aspectos anteriormente vistos como negativos e destoantes da 

identidade social homossexual, fomentando, inclusive, o aparato teórico que permite as 

confabulações desta pesquisa no contexto de (re)leitura de The Boys in the Band. “Dar má 

fama” aos gays, conforme o comentário de Donald sobre o comportamento de Michael, pode, 

então, ser lido de um modo diferente. É possível reconhecer as características por trás dessa 

“má fama” como algumas entre várias, integrantes do significado de ser uma pessoa queer no 

mundo, ou, ainda, conforme destaca Leopoldo (2020, p. 150), a partir da ideia de que não 

existe um “homossexual”, mas “singularidades”. Considere-se, também, a observação de 

Halberstam (2020, p. 199) a esse respeito: 

[...] na teoria queer mais recente, os projetos positivistas comprometidos com a 

restauração do sujeito gay à história e resgate da identidade gay de sua patologização 

foram substituídos pela ênfase no potencial negativo do queer e na possibilidade de 

repensar o sentido do político através do ser queer, exatamente por meio do 

acolhimento das formulações de individualidade incoerente, solitária, derrotada e 

melancólica que coloca em movimento.  

Quando Michael e Donald falam sobre “dar má fama” ou ser um “crédito positivo” ou 

“modelo”, esse diálogo traz à tona que certo comportamento poderia macular a imagem dos 

homossexuais como um grupo, enquanto outro poderia ser encarado como um exemplo a ser 

seguido. Ainda sobre esse aspecto, na interação entre os dois surge também um recorte de 

classe que demonstra a disparidade entre vivências distintas da “vida gay”.  

Apesar de muito próximos, os dois amigos não partilham a mesma situação econômica 

ou os mesmos privilégios de uma vida livre de preocupações de ordem material. Donald havia 

voltado a morar com os pais nos Hamptons, trabalhando num subemprego, enquanto Michael, 

apesar de ter problemas com sua vida financeira, não se furta de usufruir os prazeres da vida. 

Enquanto conversam, Michael troca de roupa
66

 e joga no chão o suéter de grife que estava 

vestindo, sem nenhum cuidado, apesar do valor da peça, o que chama a atenção de Donald: 
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 Para Wojcik (2010, p. 137), quando Michael troca de roupa, ele “[…] prova identidades diferentes e produz 

versões diferentes de si mesmo. A [...] representação do armário literal, ou antearmário, marca a identidade gay 

como [algo que não está] nem dentro nem fora, sempre se movendo entre espaços. Como argumenta Sedgwick, 

assumir-se não é algo que ocorre apenas uma vez, mas exige, pelo contrário, atos frequentes de declaração e 

revelações, diferentes autorrepresentações”.  
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Donald: Ei! Aonde você vai? 

Michael: Fazer drinques! Eu acho que a gente precisa de uns trinta e sete! 

Donald: Onde você conseguiu aquele suéter? 

Michael: Nessa lojinha [...] chamada Hermès. 

Donald: Eu dou um duro danado por uma porcaria de quarenta e cinco dólares 

semanais esfregando chão e você valsa por aí jogando no chão suéteres de caxemira. 

Michael: Aquele no chão é de vicunha. 

[...] 

Além disso, só porque eu visto roupas caras não significa necessariamente que elas 

estejam pagas.
67

 

O suéter não é apenas um suéter, e a loja não é apenas uma lojinha. “[…] Hermès 

significa a mercadoria comparativamente rara acessível, devido ao custo elevado, para menos 

clientes, representando assim a ideia de status social como exclusão social” (TINKCOM, 

2016, p. 250). Essa peça de vestuário, pela qual Michael parece não manter nenhum apreço 

especial, é um signo do consumismo desenfreado do personagem. Donald limpa o chão; 

Michael lança roupas ao chão – o chão de um apartamento situado em uma área nobre de uma 

das cidades mais ricas do mundo. Essa combinação compõe a imagem de Michael como 

alguém que valoriza o luxo, ainda que sua manutenção seja de fachada. O pensamento de 

Michael se transforma em mercadorias, um sinal da reificação típica da sociedade de consumo 

pós-moderna: 

A inevitabilidade, o sentimento de impotência e a ausência de uma saída ou 

alternativa parecem ser o epicentro dessa discussão que defende o neoliberalismo 

como referencial de política econômica, quando o indivíduo se torna objeto diante 

do ato de consumir, incapaz de compreender e questionar a realidade que o cerca; 

sendo esta última reduzida a mera abstração, condicionada pelos meios de produção 

da sociedade capitalista. (SILVA, 2007, p. 27).  

Sobre esse aspecto, Cook (2004, p. 45) aponta, na sociedade do consumo, a existência 

de uma considerável erosão das conexões sociais entre as pessoas decorrente das 

transformações das “[...] relações interpessoais em relações centradas em objetos”, uma vez 

que as pessoas estabelecem conexões com base mais na lógica da troca do que do valor dado 

aos sentimentos. Esse aspecto reificante e materialista é reforçado ao longo da peça conforme 

Michael, Donald e os convidados que estão por chegar são associados a uma série de bens ou 

produtos ou ao seu consumo irrefreado, entre os quais, roupas, álcool, livros, obras de arte, 

comidas, cigarros, drogas e sexo:  

[…] The Boys in the Band sinaliza a capacidade do desejo masculino queer de 

aparecer através do assumir, mas não apenas assumir o sujeito sexual masculino; além 

disso, trata-se da revelação das condições materiais e econômicas das vidas desses 
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 “This clever little shop […] called Hermès. / I work my ass off for forty-five lousy dollars a week scrubbing 

floors and you waltz around throwing cashmere sweaters on them. / The one on the floor in the bedroom is 

vicuña. […] Besides, just because I wear expensive clothes doesn’t necessarily mean they’re paid for.” 

(CROWLEY, 2008, p. 9-10). 
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homens queer em especial: [elas] exibem a emergência da economia afetiva do desejo 

masculino queer em um momento histórico específico [...]. Os tropos das aparências – 

de armários, de assumir-se – dão um novo peso a The Boys in the Band devido à 

maneira como retrata a homossexualidade masculina e o consumismo: pouco do 

primeiro e muito do segundo. Em vez de insistir na separação insustentável desses dois 

aspectos da vida queer, no entanto, deveríamos considerar como eles estão vinculados 

e como um dos armários mais poderosos dessa narrativa é aquele habitado pelo 

aspecto econômico da vida queer. (TINKCOM, 2016, p. 248).  

Estar a sós, em um ambiente seguro, com seu amigo de longa data e não ter tido a 

sessão de terapia agendada para aquele dia – o que o levou a chegar mais cedo – propicia um 

momento de autoanálise a Donald, e não só a ele, mas também a Michael. No decorrer da 

peça, são raros os momentos em que os dois expõem suas vulnerabilidades dessa forma, 

sóbrios, sem qualquer efeito entorpecente. Por isso, o que é expresso nesse momento da peça 

tem algo de autêntico em sua vulnerabilidade. Nesse breve mergulho no passado, como em 

uma típica sessão terapêutica, as figuras do pai e da mãe
68

 são associadas aos fracassos da 

vida adulta como homens gays: 

Michael e Donald são criados em grande medida a partir da psicanálise. [...] Isso 

transforma Donald em um indivíduo disfuncional em termos sociais, eternamente 

fustigado pela depressão. Quanto ao protagonista, Michael, sua imaturidade é 

comunicada diretamente pela explicitação dessa análise psicanalítica [sobre a 

própria infância]. (CARO, 2016, p. 9).  

Donald afirma que possui uma “compulsão neurótica pelo fracasso” e que o fracasso 

“é a única coisa com a qual se sente familiarizado”,
69

 em decorrência da associação entre 

falhar e, por conta disso, conquistar o amor de sua mãe. Michael, por sua vez, aponta a causa 

dos problemas de sua imaturidade (“O que você vê diante de si é uma criança de trinta anos 

de idade”
70

) na recusa de sua mãe em permitir que ele crescesse, além de atrelar a sua 

condição emocional a uma deficiência física:  

Michael: Ela me dava banho na mesma banheira com ela até que eu crescesse 

demais para que coubéssemos nós dois. [...] Ela não queria me preparar para a vida 

ou para sair para o mundo por minha própria conta, porque do contrário eu poderia 

abandoná-la. Mas de todo modo eu abandonei. Este maldito aleijado finalmente se 
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 Os discursos de Donald e Michael indicam uma possível conexão com as teorias psicanalíticas prevalecentes 

naquela época a respeito da homossexualidade masculina, conforme aponta Scroggie (1999, p. 243): “A mãe 

produtora de homossexuais característica da pesquisa de [psicanalista Irving] Beiber é exageradamente próxima 

e íntima com seu filho. Ela tem muito medo de perdê-lo e, portanto, é possessiva – e essa possessividade resulta 

em uma espécie de desmasculinização [do filho]. Ela favorece esse filho, que eventualmente se tornará um 

homossexual, em detrimento de seus outros filhos e, frequentemente, do marido também, encorajando uma 

aliança com ele contra o pai, de modo que o filho fica alienado da identificação masculina... O filho desenvolve 

uma tendência à submissão e de se preocupar com a possibilidade de desagradar sua mãe”.  
69

 “[…] neurotic compulsion to not succeed”; “Failure is the only thing with which I feel at home”. 

(CROWLEY, 2008, p. 9). 
70

 “What you see before you is a thirty-year-old infant.” (CROWLEY, 2008, p. 12). 
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libertou e saiu mancando. E aqui estou: não equipado, indisciplinado, destreinado, 

despreparado e incapaz de viver!
71

  

Ainda assim, segundo ele, é possível que “de um jeito patético e perigoso próprio eles 

apenas nos amassem em excesso”,
72

 incluindo, nessa reflexão sobre “eles”, seus pais e os de 

Donald, e quiçá de outras pessoas homossexuais:  

As mães, de fato, não têm nada a contribuir nesse processo de validação masculina e 

as mulheres são reduzidas, devido à urgência [do processo], a um conjunto vazio: 

qualquer envolvimento por parte de uma mulher é um envolvimento exagerado, 

qualquer proteção é excessiva e, por exemplo, mães “orgulhosas das qualidades não 

violentas de seus filhos” manifestam uma inconfundível “patologia familiar”. 

(SEDGWICK, 1991, p. 23). 

O diálogo em torno de suas infâncias e das influências da família sobre os rumos da 

vida adulta reforça a intimidade entre os dois amigos:  

A imitação de Donald da narrativa clichê do desenvolvimento infantil anormal, 

defendida por seu psicólogo (e por uma cultura americana homofóbica), permite que 

Michael sujeite essa história a uma crítica: “Minha nossa, como os analistas devem 

se cansar de ouvir falar de como a Mamãe e o Papai transformaram o seu rebento em 

um viadinho”. O diálogo apresenta o julgamento gay masculino como sistema de 

valores alternativo que astutamente percebe e desconstrói os clichês de definições 

patologizantes da identidade gay masculina, consequentemente produzindo mais 

intimidades humanas entre homens gays (e brilhantemente devolvendo a acusação 

de “doença” da homossexualidade para os psicoterapeutas que reforçam essas 

histórias). (FAWAZ, 2016, p. 231). 

O fracasso, tão próximo à vida de Donald, nos estudos queer, é teorizado por Jack 

Halberstam como característica inerente à própria existência desviante dentro de uma 

sociedade heteronormativa e capitalista, especialmente contrapondo-se a um discurso acrítico 

a favor de aspectos positivos como orgulho e autoafirmação no contexto das conquistas de 

movimentos minoritários a partir dos anos 1960, os quais tendem a desvalorizar – ou rejeitar – 

os sentimentos que se contrapõem a isso. Ao afirmar que o fracasso é a sua zona de conforto, 

e que isso teria raízes em sua infância como criança queer, Donald reconhece que crescera 

como uma pessoa à margem das expectativas de sucesso, o que se perpetuou até o presente. 

Sem apartamento, sem suéter e carregado de livros, ele parece lidar de forma resignada com 

os seus infortúnios ao mesmo tempo em que se refugia na leitura de literatura. Se ele 

caminhou na direção contrária ao sucesso, isso lhe permitiu encontrar outras possibilidades de 

ler a vida – uma leitura, nos termos de Sedgwick, reparadora, acessando, assim, outros tipos 
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 “She bathed me in the same tub with her until I grew too big for the two of us to fit. […] She didn’t want to 

prepare me for life or how to be out in the world on my own, or I might have left her. But I left anyway. This 

goddamn cripple finally wrenched free and limped away. And here I am – unequipped, undisciplined, untrained, 

unprepared, and unable to live!” (CROWLEY, 2008, p. 13). 
72

 “[…] in their own pathetic, dangerous way, they just loved us too much.” (CROWLEY, 2008, p. 13). 
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de recompensas: “[o] fracasso pode explorar a imprevisibilidade da ideologia e suas 

qualidades indeterminadas” (HALBERSTAM, 2020, p. 133). Mas, além disso, o fracasso 

permite ressignificar emoções negativas:  

Talvez o mais óbvio é que fracasso permite-nos escapar às normas punitivas que 

disciplinam o comportamento e administram o desenvolvimento humano com o 

objetivo de nos resgatar de uma infância indisciplinada, conduzindo-nos a uma fase 

adulta controlada e previsível. O fracasso preserva um pouco da extraordinária 

anarquia da infância e perturba os limites supostamente imaculados entre adultos e 

crianças, ganhadores e perdedores. E ainda que, indubitavelmente, o fracasso venha 

acompanhado de uma horda de emoções negativas, tais como decepção, desilusão e 

desespero, ele também proporciona a oportunidade de usar essas emoções negativas 

para espetar e fazer furos na positividade tóxica da vida contemporânea. (p. 21). 

O retorno à infância contextualiza e explica a vida atual de Michael, em um tom 

autodepreciativo que, conforme exposto anteriormente, foi tomado pelos críticos como o tom 

geral de toda a peça em relação a todos os homens gays. Sua condição atual lhe permite ter 

uma vida boêmia, preenchida com viagens, sexo e festas. Ao reconhecer seu estilo de vida, 

todavia, ele o encara com certa melancolia ao afirmar que, em suas viagens pelo mundo, “[...] 

coletando muito sexo casual e um monte de trastes feitos sob medida pelo caminho [...] o 

único lugar em todos esses quilômetros – o único lugar em que fui feliz – foi no maldito 

avião”,
73

 em referência às suas “[...] escapadas histéricas de país em país, festa em festa, bar 

em bar, cama em cama, ressaca em ressaca, e tudo isso mal podendo bancar!”.
74

 Num 

crescendo, ele empilha uma série de verbos que ilustram o círculo vicioso que se tornara sua 

vida: “Corra, carregue, corra, compre, tome emprestado, faça, gaste, corra, desperdice, 

implore, corra, corra, corra, gaste, gaste, gaste!”.
75

 A vida sexual e afetiva de Michael, 

portanto, confunde-se com a sua vida de consumo, encarando pessoas como objetos 

descartáveis: 

O sentido no qual Michael fala aqui sobre tanto roupas quanto relações sexuais 

como “trastes” e “sob medida” reforça o senso de que as duas partes ajudam a se 

descrever mutuamente: a roupa que é um traste nunca atende plenamente as 

expectativas depositadas sobre ela, enquanto os homens com os quais ele faz sexo 

são feitos sob medida para as próprias fantasias sexuais de Michael em razão de 

capacidade deles de decepcioná-lo. Esses termos, inclusive, são intercambiáveis: a 

vestimenta sob medida nunca se encaixa plenamente, enquanto os homens – não 

importa o quão atraentes sejam – jamais conseguem se equiparar ao anseio erótico 

que despertam. (TINKCOM, 2016, p. 254). 
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 “[…] picking up a lot of one-night stands and a lot of custom-made duds along the trail, […] the only place in 

all those miles – the only place I've ever been happy – was on the goddamn plane”. (CROWLEY, 2008, p. 11). 
74

 “[…] my hysterical escapes from country to country, party to party, bar to bar, bed to bed, hangover to 

hangover, and all of it, hand to mouth!” (CROWLEY, 2008, p. 11). 
75

 “Run, charge, run, buy, borrow, make, spend, run, squander, beg, run, run, run, waste, waste, waste!” 

(CROWLEY, 2008, p. 11). 
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No caso de Michael, o fracasso ganha a dimensão da própria construção de sua 

imagem de bon vivant e sua elegância afetada, porém não paga. A partir de uma citação do 

ator e escritor Quentin Crisp, Halberstam (2020, p. 143) comenta que algo que caberia àquilo 

que Michael representa:  

[...] a lenda queer Quentin Crisp transforma o aparente páthos do gênero queer em 

habilidade: “se a princípio você não obtém sucesso, talvez fracasso seja seu estilo” 

[...]. Com essa espirituosa recusa da persistente ética protestante do trabalho, Crisp 

estabelece a conexão crucial entre fracasso e estilo e, em sua própria persona 

efeminada, encarna essa ligação como questão de gênero, desvio de gênero, variação 

de gênero.  

Embora o tom da conversa entre os dois amigos possa soar estranho em relação ao 

clima que se esperaria para os preparativos de uma festa, trata-se justamente de mais uma 

festa, e mais um elemento na engrenagem da socialização homossexual de que Michael 

parece estar lamentando tomar parte. Ainda assim, ele se coloca como o mestre de cerimônias 

que detém o poder de direcionar as conversas e o “palco”, por assim dizer: “Finis. 

Aplausos”,
76

 comportando-se como uma representação viva da expressão queer “drama 

queen”,
77

 para o riso de Donald.  

Esse momento de interação privada entre o anfitrião e o primeiro convidado a chegar 

ao local sofre sua interrupção inicial ao soar do telefone. Quando Michael atende a ligação, do 

outro lado da linha está Alan McCarthy, seu antigo colega de quarto de Georgetown.
78

 A 

princípio, Michael sequer reconhece a voz e fica surpreso com a ligação e com o fato de Alan 

estar na cidade convidando-o para um encontro. Michael afirma que estará ocupado com uma 

festa de aniversário que dará em sua casa para poucos convidados e, por isso, não poderia 

chamá-lo para se juntar a eles. Por esse breve momento, Michael delimita o espaço do seu 

apartamento como um local para essas outras pessoas, excluindo a possibilidade da presença 

de alguém que não somente é de outro lugar, mas de outro tempo em sua vida:  

De certa forma, o apartamento fornece um espelho no qual podem encenar seu eu 

gay ideal, um eu que não pode existir tão plenamente ou abertamente no mundo 

exterior. Ao mesmo tempo, eles reconhecem seus variados graus de dificuldade e 

desconforto com suas identidades gays. (WOJCIK, 2010, p. 135).  

Tudo muda quando Alan começa a chorar ao telefone, subitamente e sem explicação. 

Surpreso e comovido, Michael diz: “Alan, escute, venha até aqui. [...] passe aqui e tome um 
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 “Finis. Applause.” (CROWLEY, 2008, p. 13). 
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 De acordo com o Dicionário Cambridge on-line, o significado de drama queen é de alguém que fica muito 

chateado ou zangado com pequenos problemas. 
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 Georgetown University, universidade privada localizada em Washington, D.C.  
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drinque, ok?”.
79

 Para Michael, desabafar e dialogar parecem ser algo associado ao consumo 

de álcool, ao menos em certa medida. Não obstante, ao informar Alan que seu endereço 

continua o mesmo, sutilmente registramos que essa relação também guarda algum nível de 

intimidade, quiçá no mesmo nível daquela partilhada com Donald.  

Atônito, Michael compartilha com Donald – que estava esperando o drinque que 

Michael iria lhe trazer – que seu velho amigo dos tempos de faculdade acabara de ligar. Além 

disso, um fato deveras importante para o contexto coloca Michael em uma posição delicada: 

Alan é heterossexual – além de altamente respeitável e de boa família: “Isso é tão 

importante”,
80

 observa Donald, em tom irônico. Uma combinação interessante em 

justaposição aos desabafos familiares de poucos minutos antes. Ao contrário do diálogo de 

Michael e Donald, em que há uma consciência do sofrimento e do prazer da lamúria (“Não há 

nada tão bom quanto sentir pena de si mesmo, há?”,
81

 pergunta Michael), o diálogo de 

Michael e Alan foi mais angustiante e menos afetado. Além disso, Michael considera Alan tão 

controlado que não demonstraria emoções mesmo numa situação tão extrema quanto estar 

num avião em queda – o que, de certa forma, será colocado à prova ao longo da noite. 

A hesitação inicial de Michael em convidar o velho amigo a ir até o seu apartamento 

guarda relação com os temores de qualquer manifestação homofóbica que possa ocorrer em 

decorrência de um provável desconforto entre Alan e os demais convidados:  

[The Boys in the Band] apresenta Alan [...] como uma alegoria da homofobia na 

sociedade. Seu julgamento contrário à homossexualidade precede sua presença física 

na reunião masculina gay. [Seus] padrões estão alinhados à heterossexualidade 

normativa, à performance de gênero adequada e à discrição quanto à impropriedade 

sexual. (FAWAZ, 2016, p. 232).  

Como representante das famílias de bons costumes, Alan não lidaria bem com essa 

questão nem em termos distantes, muito menos partilhando o mesmo espaço íntimo de uma 

casa. Michael diz: “Digo, eles desprezam pessoas no teatro – então imagine o que ele sentirá 

sobre esse freak show que agendei para o jantar?”.
82

  

Essa fala é especialmente interessante por dois aspectos principais: (1) quando 

Michael fala em “teatro”, ele pode estar se referindo tanto ao público heterossexual que 

menospreza a classe artística “depravada”, quanto ao público homossexual cativo de espaços 

culturais como esses. Ademais, retirada do texto encenado, essa fala carrega uma 
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 “Alan, listen, come on over. […] come on by and have a drink, OK?” (CROWLEY, 2008, p. 14-15). 
80

 “That’s so important.” (CROWLEY, 2008, p. 15). 
81

 “There’s nothing quite good as feeling sorry for yourself, is there?” (CROWLEY, 2008, p. 13). 
82

 “I mean, they look down on people in the theater – so whatta you think he’ll feel about this freak show I’ve 

got booked for dinner?” (CROWLEY, 2008, p. 16). 
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metalinguagem endereçada, por sua vez, ao próprio público que assiste à peça; e (2) a suposta 

homofobia de Alan é concretizada nesse indício da homofobia internalizada do próprio 

Michael, ao chamar a reunião de seu grupo de amigos de show de aberrações. Embora as falas 

do personagem sejam frequentemente irônicas, elas revelam algo sobre a visão de sua própria 

existência: 

Donald: Que diabos você se importa com o que ele pensa? 

Michael: Bem, de fato não me importo, mas... 

Donald: Ou você está subitamente envergonhado dos seus amigos? 
Michael: Donald, você é a única pessoa que conheço de quem eu realmente tenho 

vergonha. Algumas pessoas de fato têm padrões diferentes dos meus e dos seus, 

você sabe. E se não os reconhecemos, nós somos tão pobres de espírito e retrógrados 

quanto julgamos que eles são.  
Donald: Você sabe o que você é, Michael? Você é uma pessoa de verdade.  

Michael: Obrigado e vá se foder.
83

  

Mesmo em meio a uma análise assim, Crowley continua permeando as falas das 

personagens com humor, mesmo quando o assunto em questão é o armário, uma experiência 

frequentemente penosa para boa parte das pessoas homossexuais:  

Donald: [...] Como você pode ter sido amigo de um chato assim? 

Michael: Acredite ou não, houve um tempo na minha vida quando eu não saía por aí 

anunciando que eu era viado. 

Donald: Isso deve ter sido antes de a fala substituir a linguagem de sinais.
84

 

É nesse momento que ficamos sabendo que Michael só se assumiu depois da 

faculdade, embora Donald cogite que o primeiro encontro entre eles dois tenha ocorrido no 

primeiro ano de faculdade de Michael. De todo modo, essa é a primeira menção, no texto da 

peça, ao ato de assumir a própria homossexualidade (em inglês, coming out
85

) – a si mesmo e 

ao mundo, um tópico que será tratado em outras cenas com mais profundidade. De todo 

modo, o “assumir-se gay” pressupõe um sentido latente de “apresentar” ou “revelar” algo: 
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 “What the hell do you care what he thinks? / Well, I don’t really, but… / Or are you suddenly ashamed of your 

friends? / Donald, you are the only person I know of whom I am truly ashamed. Some people do have different 

standards from yours and mine, you know. And if we don’t acknowledge them, we’re just as narrow-minded and 

backward as we think they are. / You know what you are, Michael? You’re a real person. / Thank you and fuck 

you.” (CROWLEY, 2008, p. 16). 
84

 “[…] How could you ever have been friends with a bore like that? / Believe it or not, there was a time in my 

life when I didn't go around announcing that I was a faggot. / That must have been before speech replaced sign 

language.” (CROWLEY, 2008, p. 16-17). 
85

 Na língua inglesa, mais especificamente no vocabulário comum às pessoas LGBTQIA+, a expressão coming 

out tem origem no universo feminino: “A expansividade e o caráter comunal do mundo gay antes da Segunda 

Guerra Mundial também podem ser identificados na maneira como as pessoas usavam outro termo familiar, 

coming out. Como boa parte da terminologia gay e camp, coming out era uma brincadeira com a linguagem da 

cultura das mulheres – neste caso, a expressão usada para se referir ao ritual de introduzir formalmente uma 

debutante, ‘assumindo-se’ para a sociedade de seus pares culturais” (CHAUNCEY, 1994, p. 7).  
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A metáfora do “sair do armário” é, de fato, hegemônica – defendida não apenas 

como maneira de ser verdadeiro, mas também como o gesto quintessencial de 

reconhecer quem o indivíduo é. “Assumir-se” é, primariamente, localizar a 

identidade não apenas em um ato de fala, mas em um ato de fala pelo qual revela-se 

um “segredo” antes oculto. “Sair do armário” é, portanto, a metáfora aparentemente 

onipresente para entender a conexão entre homossexualidade, identidade e fala 

(geralmente considerada uma expressão autêntica, verdadeira e livre de uma 

sexualidade antes reprimida). (DE VILLIERS, 2012, p. 1). 

Nas entrelinhas, sabe-se que Michael, portanto, assumiu-se já na vida adulta. Antes 

disso, ele estava “no armário”, de onde ele “saiu” para o mundo. E isso, como bem observa 

Sedgwick (2007, p. 26), é a “[...] estrutura definidora da opressão gay no século XX”. O saber 

constituído sobre o armário reconhece tanto a sua amplitude quanto influência direta na vida 

cotidiana, praticamente da infância ao fim da vida: “Mesmo num nível individual, até entre as 

pessoas mais assumidamente gays há pouquíssimas que não estejam no armário com alguém 

que seja pessoal, econômica ou institucionalmente importante para elas” (p. 22). Em alguma 

medida, a relação de Michael com Donald e, mais ainda, com Alan foi mediada pelo armário, 

cuja presença fantasmagórica – e paranoica – se fará sentir até o fim da peça: 

[...] nenhuma pessoa pode assumir o controle sobre todos os códigos múltiplos e 

muitas vezes contraditórios pelos quais a informação sobre a identidade e atividade 

sexuais pode parecer ser transmitida. Em muitas relações, senão na maioria delas, 

assumir-se é uma questão de intuições ou convicções que se cristalizam, que já 

estavam no ar por algum tempo e que já tinham estabelecido seus circuitos de força 

de silencioso desprezo, de silenciosa chantagem, de silencioso deslumbramento, de 

silenciosa cumplicidade. Afinal, a posição daqueles que pensam que sabem algo 

sobre alguém que pode não sabê-lo é uma posição excitada e de poder – seja que o 

que pensem que esse alguém não saiba que é homossexual, ou meramente que 

conheçam o suposto segredo desse alguém. (p. 38). 

Agora, porém, Michael está mudado.  

Antes da chegada dos demais convivas, Donald comenta que tem observado, “[...] já 

há vários sábados”,
86

 que Michael parou de beber. E de fumar também, completa o amigo e 

confidente, demonstrando estar em um processo de desintoxicação e sobriedade que tem 

durado, segundo ele, cinco semanas: “Eu encontrei Deus”,
87

 Michael ironiza, porém aludindo 

à sua relação ambígua com a religião. Quanto ao passado recente, Donald comenta que 

consegue notar a diferença, que sempre reconhecia quando Michael estava ficando alto e que 

ele, Michael, parece estar mais feliz agora. Um homossexual simultaneamente feliz e vivo, 

uma possibilidade que parece ter sido ignorada por parte da crítica, conforme abordei no 

contexto das falas sobre a imagem do “cadáver gay” aludida ao final da peça. Michael 
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 “[…] for several Saturdays now.” (CROWLEY, 2008, p. 17). 
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 “I’ve found God.” (CROWLEY, 2008, p. 17). 
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comenta que ficava hostil quando alcoolizado – algo que é testado mais tarde, assim como 

esse estado de aparente felicidade.  

A razão para a sobriedade é que Michael acha que não conseguiria sobreviver a outra 

ressaca e onda de desgostos, ansiedade, culpa incomensurável – real ou imaginada, regadas a 

café e remédios, e ao incessante reinício desse ciclo: “Sua destrutividade, tanto para si quanto 

para os outros, pode ser vista como fruto dessa culpa. Michael, como todos os sujeitos sociais, 

internalizou as normas e valores da sociedade” (SCROGGIE, 1999, p. 246). Mas, na mise-en-

scène da peça, a centralidade da mesa de bar e dos copos de drinques indica o quanto “[...] 

tanto a expressão quanto a repressão da identidade queer em The Boys in the Band estão 

intimamente ligadas ao ritual de beber” (WLODARZ, 2016, p. 57). Os amigos discorrem: 

Donald [rindo]: Quanta vezes! Quantas vezes! 

Michael: E daí em diante, aquela luta para viver até o almoço, quando você toma 

um Bloody Mary duplo – isto é, se você esperou até o almoço – e então você fica 

meio chateado de novo e inútil pelo resto da tarde. E a única cura certa é ir para a 

cama por cerca de trinta e sete horas, mas quem faz isso? Em vez disso, você espera 

até a hora do coquetel e, a essa altura, você está pronto para o que a noite reserva – 

que com sorte é outra festa, onde todo o maldito ciclo começa de novo! Bem, tenho 

estado nesse carrossel há tempo suficiente e ou eu saía ou morria de força centrífuga. 

[…] A única coisa é que... eu mataria por um drinque.
88

 

Michael tinha, então, optado por sair do carrossel.
89

 O fatalismo do cadáver gay se 

distancia, mais uma vez.  

Então, a campainha toca. Ambos cogitam ser Alan, o tal “Zé da Faculdade”,
90

 nas 

palavras de Donald, que a essa altura já singularizara aquela pessoa como “o” heterossexual, 

também, de certa forma, estereotipando-o. Para acalmar Michael, ele espana qualquer 

intenção moralista no discurso do amigo – o que virá a acontecer novamente entre os dois – e 

ironiza o próprio estereótipo da masculinidade ao afirmar: “Michael, não me insulte com 

palestras sobre comportamento social aceitável. Prometo que vou me sentar com minhas 

pernas bem separadas e manter minha voz num registro grave”.
91

 A presença de um homem 
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 “How many times! How many times! / And from then on, that struggle to live till lunch, when you have a 

double Bloody Mary – that is, if you've waited until lunch – and then you’re half pissed again and useless for the 

rest of the afternoon. And the only sure cure is to go to bed for about thirty-seven hours, but who ever does that? 

Instead, you hang on till cocktail time, and by then you’re ready for what the night holds – which hopefully is 

another party, where the whole goddamn cycle starts over! Well, I've been on that merry-go-round long enough 

and I either had to get off or die of centrifugal force. […] The only thing is… I’d kill for a drink.” (CROWLEY, 

2016, p. 18-19). 
89

 Na literatura brasileira, uma intertextualidade interessante pode ser observada numa imagem similar à do 

carrossel – a da roda gigante – metaforicamente associada à vida queer no conto “Dama da Noite”, de Caio 

Fernando Abreu (2005).  
90

 “Joe College.” (CROWLEY, 2008, p. 19). 
91

 “Michael, don’t insult me by giving me any lecture on acceptable social behavior. I promise to sit with my 

legs spread apart and keep my voice in a deep register.” (CROWLEY, 2008, p. 19). 
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heterossexual modificaria os comportamentos irrestritos no apartamento. Isso porque o espaço 

possibilita os gestos, e estes se adaptam a depender das relações em jogo: 

O apartamento poroso de Michael é uma das áreas centrais nas quais as camadas 

históricas que compõem The Boys in the Band ficam evidentes, apresentando-nos 

uma visão da socialidade queer do espaço do armário mediado pelos protocolos da 

visibilidade gay. [...] o que o arquiteto Aaron Betsky descreveu como espaço queer. 

Ele explica que “[o] gesto exagera o corpo, estende-o no espaço, rompe as fronteiras 

mudas da pele para criar uma imagem deformada do eu em uma relação social. O 

gesto permite a liberdade porque pode formar um código não dito que escapa à 

percepção e ao controle... Pessoas queer são mestres do gesto oculto, do andar 

teatral, da criação de conexões físicas próximas por meio dos movimentos mais 

fugazes do corpo... O gesto encontra seus pontos mais físicos em construções que se 

recusam a permanecer paradas, obedecer a ordens ou contar uma simples história de 

ordem”. [...] Aqui, a socialidade do armário aparece menos ‘guetificada’ e presa, 

parecendo, em vez disso, fomentar formas de soltura e mobilidade que não são 

possíveis em outros lugares, onde a rigidez dos ditames espaciais mais ordenados, 

heteronormativos e masculinistas é deixada de lado em favor de formas de uso, 

movimento e gesto mais associadas ao feminino. (POWELL, 2008, p. 96-97). 

A campainha toca repetidas vezes. Quando Michael finalmente abre a porta, quem está 

do lado de fora é Emory, carregando um grande prato coberto, e o casal Larry e Hank logo 

atrás. A chegada dos convidados modifica a atmosfera intimista entre Michael e Donald, que 

agora passarão a interagir de acordo com as contribuições do grupo. Emory é o primeiro a 

falar, com voz grave e em tom autoritário: “E AÍ, ISSO É UMA BATIDA POLICIAL! 

TODO MUNDO ESTÁ PRESO!”.
92

 Nesse início, na alusão à ação policial transparece a 

historicidade de uma prática discriminatória comum naquele período:  

[…] o policiamento do mundo gay antes de Stonewall era ainda mais extenso e 

draconiano do que se costuma perceber. Um conjunto de leis criminalizava não 

apenas o comportamento “sexual” dos homens gays em sentido estrito, mas também 

suas associações entre si, seus estilos culturais e seus esforços de organizar e falar 

por si. Sua marginalização social deu à polícia e a vigilantes populares uma 

autoridade informal ainda mais ampla para assediá-los; qualquer um que fosse 

descoberto como homossexual seria ameaçado com a perda de seus meios de 

subsistência e a perda do respeito social. Centenas de homens eram presos por ano 

apenas na cidade de Nova York por violar tais leis. (CHAUNCEY, 1994, p. 2).  

O alerta fingido de Emory também indica uma subversão da austeridade policial pelas 

lentes do tipo de humor que constitui esses personagens: “Pois as figuras camp mais 

pronunciadas – não apenas Emory, mas também Harold [...] e, em menor medida, Donald [...] 

– sempre funcionaram para historicizar o movimento do final dos anos 1960 da cultura gay 

representada por The Boys in the Band” (COHAN, 2016, p. 38). Sontag (2018, p. 1), trata o 

camp como uma “sensibilidade”. As pessoas que possuem essa sensibilidade têm predileções 

específicas que influenciam o seu senso de humor, mas que não se limitam a esse aspecto: “O 
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 “ALL RIGHT THIS IS A RAID! EVERYBODY'S UNDER ARREST!” (CROWLEY, 2008, p. 19). 
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foco do Camp é destronar o sério. O Camp é brincalhão, antissério. Mais precisamente, o 

Camp envolve uma relação nova e mais complexa com ‘o sério’. É possível ser sério quanto 

ao frívolo, e frívolo quanto ao sério” (p. 26). Sendo o camp “[…] a glorificação do 

‘personagem’” (p. 21), a encenação de Emory para anunciar a sua chegada – satirizando a 

instituição policial – é completamente camp, inclusive pela intenção de confrontar seus 

amigos com uma imitação exagerada de uma força opressora. Essa ordem, por sinal, tende a 

afetar com alguma proximidade a realidade de mulheres cis e homens gays: 

Ao brincar com a artificialidade dos papéis sociais e satirizar as convenções de 

gênero, o camp ajudou muitos homens a mediar as contradições que tinham de 

enfrentar entre seu status de indivíduos socializados para serem homens e o status 

atribuído a eles pela cultura dominante de não homens ou pseudomulheres. O humor 

camp representou uma maneira de homens expressarem sua raiva com a 

marginalização e a perda de status de gênero resultante de seu agrupamento com as 

mulheres. Mas o camp também representou o reconhecimento por alguns homens 

gays da artificialidade dos papéis sociais – da contingência cultural e da “falta de 

naturalidade” radical da ordem social – que resultava de seus embates pessoais com 

essas contradições e seu reconhecimento de que os papéis “masculinos” 

convencionais eram “pouco naturais” para eles. [O camp] também resultava de sua 

consciência precisa da artificialidade dos papéis que frequentemente interpretavam 

em vários contextos sociais em que tinham que se “passar” por heterossexuais. Tal 

percepção tinha implicações altamente subversivas em uma época na qual a ordem 

social se representava como sendo natural e predefinida, pois permitia que homens 

gays questionassem a própria premissa de sua marginalização. A ordem social 

acusava homens gays de não serem “naturais”; através de provocações camp, os 

homens gays destacavam como a ordem social em si não é natural. (CHAUNCEY, 

1994, p. 290). 

Dessa forma, tão logo aparece em cena, Emory não se esquiva de demonstrar sua 

sensibilidade camp. Essa construção do personagem através de “[...] registros, tons de voz, 

escolhas lexicais, cadências e gestos [...]” indica “[...] a codificação do queer como uma 

linguagem própria, como uma maneira de operar a linguagem [...]” (LINK, 2013, s. p.). Uma 

linguagem historicamente ligada aos meios pelos quais as pessoas homossexuais manejavam 

o “armário” nos limites da sua própria marginalidade: 

O camp era ao mesmo tempo um estilo cultural e uma estratégia cultural, pois 

ajudou os homens gays a entender, responder e minar as categorias sociais de gênero 

e sexualidade que serviam para marginalizá-los. Como a antropóloga Esther Newton 

argumentou em seu estudo pioneiro sobre imitadores de mulheres dos anos 1960, o 

camp era um estilo de interação e exibição que usava ironia, incongruência, 

teatralidade e humor para destacar o artifício da convenção social, às vezes 

exagerando a convenção ao ponto de torná-la burlesca, às vezes invertendo-a para 

atingir o mesmo fim. (CHAUNCEY, 1994, p. 290). 

Emory, porém, não é o único personagem letrado nessa linguagem. Se ele se apresenta 

como camp é porque partilha com seus amigos, em menor ou maior grau, o “gosto pelo 

andrógino”, a “apreciação pelo exagero de características sexuais e maneirismos de 

personalidade” e a inclinação a ver “tudo com pontos de interrogação” (SONTAG, 2018,  
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p. 9). Quando Michael insere na conversa suas referências a antigas estrelas do cinema, por 

exemplo, ele também está sendo camp:  

É por isso que tantos dos objetos apreciados pelo gosto Camp são antiquados, fora 

de moda, démodé. Não é um amor pelo antigo em si. A questão é que o processo de 

envelhecer ou deteriorar fornece o distanciamento necessário – ou suscita uma 

simpatia necessária. (p. 20). 

Por outro lado, o fato de ser um “conhecedor do camp” afasta Michael das 

características tradicionais do dândi, as quais poderiam ser atribuídas a ele a partir do seu 

estilo de vida: “O Camp [é] o dandyismo na era da cultura de massa” (p. 27). No entanto, o 

suéter Hermès há pouco lançado ao chão de modo despreocupado destoa da imagem do lenço 

perfumado que o dândi levava às narinas e que o fazia desmaiar. Isso porque  

[o] dândi à moda antiga detestava a vulgaridade. O novo dândi, o apreciador do 

Camp, aprecia a vulgaridade. Naquilo em que o dândi estaria sempre ofendido ou 

entediado, o conhecedor do Camp está sempre impressionado, encantado. [...] o 

conhecedor do Camp cheira o odor e se orgulha de seus nervos fortes. (p. 28). 

No caso específico de The Boys in the Band, os elementos camp com frequência foram 

tomados como provas do que seriam os aspectos datados da peça e relacionados a algo fora de 

moda. Mais ainda, esses elementos representariam, de acordo com as críticas, táticas de 

traquejo no armário que não faziam mais sentido numa era em que os próprios armários 

estavam sendo, ao menos alegadamente, destruídos. Nesse sentido, os traços do camp 

presentes na peça fomentaram as alegações de que ela, portanto, seria um produto do armário: 

O camp das pessoas queer [...] precisa ser lembrado como uma prática social 

histórica que respondia às vidas enrustidas de homens gays que habitavam uma 

cultura predominantemente heterossexual; era significativamente diferente em 

termos de tom, complexidade, nuance e ironia em relação à sua apropriação 

subsequente nos anos 1960 pela pop art e pelo público de massa com uma 

apreciação camp por filmes antigos e estrelas de cinema. The Boys in the Band, tanto 

em sua representação da cultura gay quanto como objeto cultural em si, apareceu 

nos teatros no momento histórico em que o camp, de fato, saiu desse armário – o que 

explica em grande medida por que o filme pode ter parecido instantaneamente 

datado a ponto de ser retrógrado, um produto do armário (COHAN, 2016, p. 40, 

grifo do autor).  

Assim, o viés pelo qual o camp passou a ser lido após a liberação gay tem a ver, 

novamente, com uma forma de leitura que o considera em termos limitantes, conforme a 

despolitização apontada por Sontag (2018, p. 5): “Nem é preciso dizer que a sensibilidade 

Camp é desengajada, despolitizada – ou ao menos apolítica”. Uma visão como esta, por 

consequência, colaborava para imprimir a objetos culturais como a peça de Crowley um tom 

destoante do discurso hiperpolitizado da época, embora, como vimos, pensadores como 

Jameson apontem o caráter generalizado de práxis política nas peças teatrais da década de 
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1960. Como se observa no trecho a seguir, Sedgwick (2020, p. 418) destaca que o exagero 

camp passou a ser lido como oposto a um minimalismo paranoico: 

Em um nível textual, parece-me que práticas relacionadas ao conhecimento 

reparador podem estar, mesmo quando pouco reconhecidas ou exploradas, no 

coração de muitas histórias de intertextualidade gay, lésbica e queer. Por exemplo, a 

prática do camp, identificada como queer, pode ser seriamente mal interpretada 

quando vista [...] através de lentes paranoicas. O camp é frequentemente entendido 

como adequado unicamente para fins de paródia, desnaturalização, desmistificação e 

exposição debochada de elementos e premissas da cultura dominante. E o grau em 

que o camp é motivado pelo amor é frequentemente compreendido principalmente 

como ódio de si, cúmplice de um status quo opressivo. Dessa perspectiva, a visão de 

raio-x do impulso paranoico no camp enxergaria o esqueleto desencarnado dentro do 

corpo da cultura; a estética paranoica em exibição aqui é de uma elegância e 

economia conceitual minimalistas.  

Como resultado da presença de vários personagens no mesmo espaço, a gravação em 

áudio de The Boys in the Band demonstra que as falas começam a ficar sobrepostas, 

aumentando a sensação de que a festa estava começando. Logo de início, a performance e a 

interação de Emory em meio ao grupo é carregada de uma atitude debochada e de uma 

intimidade (dada ou presumida) que o faz frequentemente se referir a todos por “Mary” ou 

pronomes femininos.
93

 Ao apontar para Donald, por exemplo, ele diz: “Quem é essa mulher 

exótica aqui?”.
94

 Por outro lado, Larry e Hank se encontram em outro ponto do espectro da 

“diversidade homossexual”: suas figuras, do vestuário ao porte físico, são másculas. A relação 

deles dentro do apartamento já se inicia com tensão quando Larry não disfarça o olhar e o fato 

de já conhecer Donald, a quem é inadvertidamente apresentado por Michael assim que entram 

ali. Hank, inclusive, ironiza a atitude do parceiro ao observar que ele parecia estar em um 

transe naquele momento. A essa altura, em resposta à suposição de Michael de que todos já se 

conheciam, Larry responde: “Nós não nos conhecemos exatamente, mas nós... [...] Nos... 

vimos antes”.
95

 Essa é a deixa para que o ciúme de Hank seja percebido pela primeira vez, 

embora saibamos, pelo comentário de Larry, que essa era apenas a primeira briga deles; a 

primeira desde que haviam descido do táxi há poucos minutos.  

Desde a sua chegada, Emory se posiciona como alguém que gosta de “causar”, alguém 

interessado em chamar a atenção de todos, inclusive pela zombaria de qualquer traço de 
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 Em artigo sobre as dificuldades de trabalhar em sala de aula a peça de Crowley entre estudantes de artes 

cênicas, Schiavi (2001, p. 82) salienta o linguajar dos personagens, assim como certas referências culturais 

presentes no texto, como obstáculos para uma apreciação geral: “Considerando o veneno da minha sala de aula, 

nenhum homem gay nascido depois de 1970 jamais se dirigiu a um amigo dizendo ‘Oh, Mary’ – ou baseou sua 

amizade em um amor mútuo por Rita Hayworth”. Contudo, considero que esse tipo de restrição seria 

contornável se fosse feita uma comparação com expressões equivalentes, e “divas” equivalentes, dos tempos 

atuais.  
94

 “Who is this exotic woman over here?” (CROWLEY, 2008, p. 20). 
95

 “We haven’t exactly met but we’ve… […] Seen… each other before.” (CROWLEY, 2008, p. 21). 
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masculinidade forçada entre os amigos. Com isso, ele se torna um alvo de escárnio e 

homofobia, mesmo estando entre seus amigos, por ser o mais efeminado. O próprio anfitrião 

refere-se a ele como “[...] esse lixo”,
96

 ao perguntar a Larry e Hank onde o haviam 

encontrado. Mas Emory rebate, utilizando sua sensibilidade camp, dizendo que os dois o 

acharam “[c]om uma orquídea atrás da orelha e grandes lábios molhados pintados na linha da 

boca”,
97

 ao que Donald replica: “Ah, por favor!”,
98

 como se a imagem lhe causasse algum 

desgosto ou repulsa. 

Em meio ao clima descontraído, Michael se mantém tenso com a iminente chegada de 

seu amigo hétero. Larry dá a entender que também o conhece e que ele seria “[...] tão hétero 

quanto a Estrada de Ladrilho Amarelo”,
99

 mas Michael o corrige, afirmando que quem ele 

havia conhecido era outro de seus amigos dos tempos de faculdade, um chamado Justin 

Stuart. Embora não seja um dos convidados da festa – afinal, Justin era amigo apenas de 

Michael –, ele terá uma presença simbólica muito importante durante a noite. Faz sentido, 

portanto, seu nome ser mencionado tão cedo, nesse momento de contextualização de quem é 

Alan, “[u]m completo estranho muito íntimo”,
100

 como bem define Donald.  

Apesar disso, Michael volta a afirmar que não se importa com o que Alan possa pensar 

a respeito dele, mas que o velho amigo não está pronto para aquela situação, e talvez nunca 

esteja, uma hipótese que ele busca aferir dirigindo a palavra a Hank, que anteriormente tivera 

uma vida heterossexual, casado e com filhos: “Você compreende isso, não compreende, 

Hank?”.
101

 A generalização de Michael pode ter relação tanto com Alan não estar pronto para 

saber a verdade sobre a sua sexualidade, como também não estar pronto para ter qualquer 

contato com a homossexualidade de forma geral. Um sinal do armário em que Michael viveu 

por boa parte da vida é a noção de que a sua homossexualidade, no início da vida adulta, era 

imperceptível. Michael afirma: “Se existe a mínima suspeita, ele nunca deixou escapar 

nada”.
102

 A observação não sai ilesa ao sarcasmo de Emory: “O que é que ele teve, uma 

lobotomia?”.
103
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 “[...] this trash.” (CROWLEY, 2008, p. 22). 
97

 “With an orchid behind my ear and big wet lips painted over the lipline.” (CROWLEY, 2008, p. 22). 
98

 “Oh, please!” (CROWLEY, 2008, p. 22). 
99

 “[...] as straight as the Yellow Brick Road.” (CROWLEY, 2008, p. 22). Referência ao filme O mágico de Oz 

(1939), estrelado por Judy Garland no papel de Dorothy Gale. O filme é um clássico queer, assim como a canção 

Over the rainbow, de Harold Arlen e Yip Harburg, interpretada por Garland no filme.  
100

 “A very close total stranger.” (CROWLEY, 2008, p. 22). 
101

 “You understand that, don’t you, Hank?” (CROWLEY, 2008, p. 22). 
102

 “If there’s the slightest suspicion, he’s never let on one bit.” (CROWLEY, 2008, p. 22). 
103

 “What’s he had, a lobotomy?” (CROWLEY, 2008, p. 22). A lobotomia foi um dos tratamentos hediondos 

aplicados durante parte do século XX visando a uma suposta “conversão”, algo que, em certa medida, continua a 
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O modo como Michael vivenciou o “armário”, buscando não revelar nada a respeito 

de sua sexualidade nem mesmo aos amigos mais próximos e esperando que ninguém 

desconfiasse, é algo muito comum às pessoas LGBTQIA+. O medo da rejeição e de outras 

manifestações homofóbicas faz com que essas pessoas desenvolvam suas próprias estratégias 

de existência no mundo: “Mesmo uma pessoa gay assumida lida diariamente com 

interlocutores que [sic] ela não sabe se sabem ou não. É igualmente difícil adivinhar, no caso 

de cada interlocutor, se, sabendo, considerariam a informação importante” (SEDGWICK, 

2007, p. 22). Em vista disso, a própria sensação de que se assumir perante os outros (amigos, 

família, colegas de trabalho) é uma obrigação que pontua uma disparidade na comparação 

com os privilégios da cis-heteronormatividade, conforme acentua Borrillo (2000, p. 103): 

[...] o coming-out pode também representar uma espécie de justificação social e de 

inscrição em uma identidade sexual. Nenhum heterossexual sonha em fazer seu 

coming-out, uma vez que ele já se encontra no universo público; em razão de sua 

“normalidade”, ele usufrui desde sempre da presunção de heterossexualidade. Por 

sua vez, o homossexual, em decorrência de sua diferença, deve apresentar-se, 

solicitar autorização e prevenir os “normais” de sua entrada em um território que não 

é naturalmente destinado a ele. Mas essa demanda não será o sinal do 

reconhecimento dessa forma de dominação heterossexista? 

Em muitos casos, comportamentos suspeitos e encobertos, conforme a elaboração de 

De Villiers (2012, p. 3), são “opacidades” do armário tomadas como estratégias discursivas e 

de sobrevivência, e não necessariamente de silêncio ou invisibilidade. Nesse sentido, antes da 

liberação gay,  

[Os homens gays] desenvolveram um sistema altamente sofisticado de códigos 

subculturais − códigos de vestimenta, fala e estilo − que permitiram que se 

reconhecessem mutuamente na rua, no trabalho e em festas e bares, mantendo 

diálogos intrincados cujo significado codificado era ininteligível para pessoas 

potencialmente hostis ao seu redor. A mera necessidade de tais códigos, como se 

costuma argumentar (corretamente), comprova o quanto os homens gays tiveram de 

se esconder. Mas a elaboração de tais códigos também indica a resiliência 

extraordinária dos homens que viveram sob tais restrições e seu sucesso em se 

comunicar apesar delas. Mesmo as partes do mundo gay que eram invisíveis para a 

sociedade dominante eram visíveis para os próprios homens gays. (CHAUNCEY, 

1994, p. 4).  

Quando Emory ironiza a estratégia de silêncio de Michael, o que ele quer dizer é que, 

apesar do esforço em não se revelar ao mundo, algo sempre escapa e revela. Portanto, sentir-

se forçado a sair do armário também não fazia sentido. Retomando De Villiers (2012, p. 3), 

forçar alguém a assumir uma identidade homossexual corresponderia a uma “[...] forma de 

poder [que] torna os indivíduos sujeitos reconhecíveis ao impor um regime categorizador e 

                                                                                                                                                                   
existir até hoje: “A insistência na ‘cura gay’ é um fator de gozo aos que alimentam a fantasia curativa” 

(TREVISAN, 2018, p. 456). 
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interpretativo da verdade”. Para o autor, “[…] o silêncio faz parte da estratégia de poder do 

armário, pois ‘estar dentro do armário’ é, paradoxalmente, ‘o ato discursivo de um silêncio’” 

(p. 23), e a opacidade, nesse caso, seria “[...] uma tática para superar (neutralizar) o discurso 

confessional obrigatório e o silêncio do armário” (p. 83). 

Assim como em outros momentos, a meditação fecha-se em Michael e Donald, 

reforçando a impressão de que, para além da intimidade, há entre eles maior abertura para 

inserir no tempo presente análises do passado de ambos, como ocorrera no início da peça. Por 

outro lado, Alan representa uma figura diante da qual Michael ainda mantém reservas, apesar 

da intimidade que existiria entre os dois: 

Michael: Eu era super cuidadoso na faculdade, e ainda sou sempre que o vejo. Não 

sei por que, mas sou. 
[...] 

Você pode achar que era papo furado, Donald, mas pra ele tenho certeza que éramos 

amigos próximos. Os mais próximos. Soltar essa bomba agora simplesmente não 

seria justo com ele. Não é mesmo? 

[...]  

E se isso é falsidade da minha parte, Donald, que seja, e você que lute. 

Donald: Eu passo. 

Michael: Bem, até você precisa admitir que é muito mais simples lidar com o 

mundo de acordo com as regras que existem nele e então seguir adiante e fazer o que 

lhe der na cabeça. Você de fato entende isso, não entende? 

Donald: Agora que você traduziu para os leigos.
104

  

Michael comenta que, na época da faculdade, ele era “como o Alan”,
105

 assumindo 

que se comportava de modo diferente em sua juventude, preocupado em aparentar ser hétero 

(ou não aparentar ser gay), tendo encontros com mulheres e vestindo-se “ao estilo de” um 

homem heterossexual – em oposição ao gosto refletido em seu guarda-roupa atual. Ser 

“como” Alan pressupõe algum paralelo, ao menos na cabeça de Michael, entre os dois, algo 

que será explorado de modo indireto no segundo ato. Ao rememorar essa fase de sua vida, em 

mais de uma ocasião ele volta a dirigir o olhar a Hank, que aparenta, pelo vestuário e gostos 

pessoais, não partilhar o estilo flamboyant de Michael ou mesmo de Emory, e nem mesmo o 

senso de humor despudorado: “Com quem você precisa trepar pra conseguir um drinque 

                                                     
104

 “I was super-careful when I was in college and I still am whenever I see him. I don’t know why, but I am. 

[…] You may think it was a crock of shit, Donald, but to him I’m sure we were close friends. The closest. To 

pop that balloon now just wouldn’t be fair to him. Isn’t that right? […] And if that’s phony of me, Donald, then 

that’s phony of me and make something of it. / I pass / Well, even you have to admit it’s much simpler to deal 

with the world according to its rules and then go right ahead and do what you damn well please. You do 

understand that, don’t you? / Now that you’ve put it in layman’s terms.” (CROWLEY, 2008, p. 22-23). 
105

 “I was just like Alan when I was in college.” (CROWLEY, 2008, p. 23). 
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aqui?”,
106

 pergunta Emory, fazendo Michael rir, o que ainda é uma possibilidade nesse 

momento da noite.  

Michael reitera que realmente pensava ser heterossexual. Mesmo ao recordar “[...] 

todos aqueles finais de semana depois da escola” citados por Donald,
107

 ele afirma que, 

naquela época, ainda não era assumido; o que lhe acometia era a “síndrome-de-Jesus-como-

eu-estava-bêbado-na-noite-passada”, ou, em detalhes: 

Michael: [...] quando você transava com algum cara na escola, e no dia seguinte, 

quando vocês tinham que se encarar, sempre tinha um monte de baboseira do tipo, 

‘Cara, eu fiquei bêbado ontem à noite? Jesus, não me lembro de nada!’.
108  

Essa reflexão enseja diferentes aspectos sobre as experiências sexuais entre homens 

ainda dentro do armário: 

Michael é, sem dúvidas, o personagem mais julgador de The Boys in the Band, 

proferindo condenações implacáveis contra todos os convidados da festa, incluindo 

ele mesmo. Porém, as asserções de Michael oscilam entre um moralismo mordaz, 

visível em suas reclamações julgadoras, e uma busca virtuosa pela justiça, exibida 

em seu julgamento crítico da homofobia. Essas posições competem enquanto 

motivações contraditórias que animam o discurso e as ações de Michael e são 

exemplificadas em seu conceito de “síndrome-de-Jesus-eu-estava-bêbado-na-noite-

passada”. [...] Michael usa essa expressão para indicar uma forma imatura de auto-

ódio fomentada em homens gays quanto a seus desejos sexuais – que exige que 

finjam que os intercursos sexuais jamais ocorreram – e as mentiras que homens 

heterossexuais usam para negar suas atividades sexuais com outros homens. 

(FAWAZ, 2016, p. 233, grifo do autor).  

Uma mistura de fetiche – pelo “passe livre” das experimentações sexuais livres de 

recordações ou reconhecimentos – e culpa, o que, para Donald, podia ser simplesmente a 

criação católica de Michael falando mais alto. A religião parece filtrar a maneira pela qual 

Michael lida com sua sexualidade, assim como o consumo pesado de álcool como disparador 

de vivências e contenções. De certa forma, aos poucos se cria a impressão de que a tríade 

álcool, sexo e culpa teria um papel significativo nas vivências do personagem durante boa 

parte de sua vida. Mas ele nunca esteve sozinho. No armário dos tempos da faculdade, 

também estava Justin, que seguia no mesmo ritmo de experimentações, porém em localidades 

diferentes. Um não sabia da sexualidade do outro; ambos mentiam, em suas estratégias de 

opacidade, a despeito do laço de amizade entre eles. 

Na sala de estar, o escárnio de poucos minutos antes direcionado a Hank e sua vida 

heterossexual pregressa continua. Ele parece ser visto (e tratado) pelo grupo como um 
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 “Who do you have to fuck to get a drink around here?” (CROWLEY, 2008, p. 23).  
107

 “[…] all those weekends up from school” (CROWLEY, 2008, p. 23). 
108

 “[…] when you made it with some guy in school, and the next day when you had to face each other there was 

always a lot of shit-kicking crap about, ‘Man, was I drunk last night! Christ, I don’t remember a thing!’” 

(CROWLEY, 2008, p. 23-24). 
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estranho no ninho, alguém não totalmente acolhido, visto como um homem gay fajuto, talvez 

por presumirem que, por não ter passado pelas mesmas vivências, ele não faça parte do 

“clube”. Mesmo Larry, seu companheiro, dirige-se a Hank num tom acusatório, perguntando-

lhe “Soa familiar?”
109

 quando Michael menciona as escapadas dentro do armário ou comenta 

que passou a odiar os bares gays por causa das pessoas que ficam lá, paradas, sem tomar 

nenhuma iniciativa. Sobre isso, Emory acrescenta: “Eu também não suporto os bares. Todo 

aquele jogo de gato e rato – você circula e fica encarando alguém a noite toda e termina indo 

pra casa sozinho”.
110

 Aqui, nota-se uma importante informação sobre a caracterização de 

Emory: o combo carência afetiva e azar no amor.  

Ainda debatendo a síndrome, Michael comenta que, nela, a parte do “estar bêbado” é 

verídica, mas que as pessoas, no fundo, lembram-se de tudo, apesar da vergonha. Na relação 

com Donald, Michael sarcasticamente aplica sua própria teoria: “Cristo, eu estava tão bêbado 

que nem me lembro”,
111

 admitindo que, quando se conheceram, ele estava bêbado demais 

para conseguir transar. Então, canta para ele: “Just friends, lovers no more...”.
112

 Emory chega 

a comentar que todos pensam que eles são amantes, mas Michael responde que ele e Donald 

não tiveram tempo para isso, pois entenderam um ao outro rápido demais. Subjacente, 

portanto, está a ideia de que o amor não floresce quando se realmente conhece alguém – ou 

quando conhecem a fundo ele, Michael, uma autodepreciação comum em seu discurso. 

A campainha toca novamente. Michael, tenso, presume ser Alan e reitera o pedido 

para os amigos maneirarem por alguns minutos enquanto ele estiver lá: 

Emory: Tudo por uma irmã, Mary. 

Michael: É exatamente disso que estou falando, Emory. Sem frescura! 

Emory: Desculpa. [Agora com a voz grossa] Você acha que os Giants vão ganhar o 

campeonato este ano?
113

 

Conforme pontua Chauncey (1994, p. 291), o uso da palavra “irmã” não era gratuito 

como forma de tratamento entre os homens gays:  

Frequentemente, homens gays chamavam uns aos outros de “irmãs”, indicando 

assim sua identificação e aliança com outros homens como eles. [...] A cultura gay 

também usava esse termo de parentesco para mapear os limites das relações sociais, 

replicando medidas contra o ‘incesto’ e definindo relacionamentos endogâmicos e 
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 “Sound familiar?” (CROWLEY, 2008, p. 25). 
110

 “I can’t stand the bars either. All that cat-and-mouse business – you hang around staring at each other all 

night and wind up going home alone.” (CROWLEY, 2008, p. 25). 
111

 “Christ, I was so drunk I don’t remember.” (CROWLEY, 2008, p. 25). 
112

 “Apenas amigos, não mais amantes...”. (CROWLEY, 2008, p. 25). Verso de Just Friends, canção composta 

em 1931 por John Klenner com letra de Sam M. Lewis. 
113

 “Anything for a sis, Mary. / That’s exactly what I’m talking about, Emory. No camping! / Sorry. Think the 

Giants are gonna win the pennant this year?” (CROWLEY, 2008, p. 25). 



96 

 

 
 

exogâmicos. “Irmãs” jamais se “casavam” umas com as outras. [...] Como outros 

aspectos da cultura gay, o uso por homens gays de termos de parentesco permitia um 

equilíbrio delicado entre violar e reafirmar as convenções da cultura dominante.  

Mas além de se referir aos amigos como “irmãs”, Emory também zomba dos símbolos 

da heterossexualidade, invertendo a lógica da imitação estereotipada. É curioso atentar ao fato 

de que Cliff Gorman, que interpretou Emory no primeiro elenco da peça e no filme de 

William Friedkin, era heterossexual, o que causou celeuma à época em razão da qualidade de 

sua interpretação, pela qual recebeu um Obie Award em 1968. Um ator hétero interpretando 

um homem gay que por vezes performa uma masculinidade fake embaralha, em certa medida, 

outro “absoluto” do drama moderno, conforme aponta Szondi (2001, p. 31): “A relação ator-

papel de modo algum deve ser visível; ao contrário, o ator e a personagem têm de unir-se, 

constituindo o homem dramático”. Numa perspectiva queer, como vimos, essa fusão pode ser 

questionada na medida em que parece desconsiderar os corpos específicos que incorporam os 

personagens. Por outro lado, essa unicidade era problemática no contexto histórico da 

recepção de The Boys in the Band:  

[…] poucos atores [da peça] tiveram papéis importantes no cinema e nos palcos 

antes de The Boys in the Band. Como resultado disso, Cliff Gorman se esforçou 

muito para se distanciar de sua [...] performance como o efeminado Emory. Já em 

1968, um artigo do The New York Times intitulado “You Don’t Have to Be One to 

Play One” [Não é preciso ser um para interpretar um] apresentava uma foto de 

Gorman abraçando sua esposa com firmeza. Um artigo de 1970 da [revista] Life, 

publicado logo após o lançamento do filme, insistiu de maneira semelhante na 

hétero-masculinidade de Gorman. Como ele mesmo explicou, “Percebi que as 

pessoas pensam que você é o papel que interpreta e isso era algo que eu teria que 

enfrentar. Era como ter a palavra ‘eunuco’ escrita na sua túnica, quando você 

meramente tomou o casaco errado”. (VIDER, 2016, p. 201).  

Após a imitação de Emory, novamente a expectativa da chegada de Alan – antecipada 

a cada toque de campainha – é contrariada, pois quem está do outro lado da porta é Bernard. 

Homem negro, a sua cor é destacada desde o início: 

Emory [gritando]: Ah, é só mais uma rainha! 

Bernard: E também não é a vermelha. 

Emory: É a rainha de espadas!
114

  

Ao entrar no apartamento carregando um cartão de aniversário e duas garrafas de 

vinho, Bernard é interpelado por Michael, preocupado se a porta de entrada do prédio estava 

aberta. A chegada de Alan, ou a entrada de alguém indesejado – e possivelmente perigoso – 

vindo da rua indica a constante preocupação com segurança nutrida por pessoas homossexuais 
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 “Oh, it’s only another queen! / And it ain’t the red one, either. It’s the queen of spades!” (CROWLEY, 2008, 

p. 26).  
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–, o que ainda é válido nos dias de hoje para pessoas LGBTQIA+. Especialmente porque ali é 

um espaço doméstico supostamente livre da violência do mundo exterior.  

Enquanto Bernard faz a volta de cumprimentos, o telefone volta a tocar e Michael 

corre para atendê-lo. Nesse ínterim, percebe-se que há uma relação de especial intimidade 

entre Emory e Bernard. Um faz piada com a cor do amigo; o outro, com os trejeitos do 

primeiro, ilustrando a “[…] transgressão compartilhada entre eles das normas de gênero e 

sexualidade que marcam os protocolos de amizade masculina” (POWELL, 2016, p. 99). 

Emory chama Bernard de “Bernadette” e satiriza o “exotismo” de sua figura negra – 

especialmente em um ambiente ocupado apenas por pessoas caucasianas. Ao perguntar, 

provavelmente inspirado em sua profissão de decorador, se alguém já havia dito a Bernard 

que ele “[...] ficaria divino em uma rede, cercado por persianas e ventiladores de teto e muitas, 

muitas samambaias tropicais exuberantes?”,
115

 Emory recebe como resposta: “Você é muito 

viado”.
116

 A rodada de comentários maldosos continua quando Emory pergunta a Larry, que 

havia encomendado o bolo de aniversário, quantas velas ele pediu para serem colocadas: “[...] 

oitenta?”,
117

 ele brinca. O comentário revela certa dose de drama e do etarismo que permeia o 

discurso e as autoimagens desse grupo de amigos, para quem a faixa etária em que se 

encontram (final dos 20 e início dos 30 anos de idade) poderia ser equiparada à de uma pessoa 

octogenária.  

Enquanto isso, Michael descobre ser Alan no telefone. Ele precisa subir ao quarto para 

atender a ligação em outro aparelho, pois a algazarra atrapalha a conversa. Começa a ficar 

evidente que este outro espaço – o segundo andar – guarda algo de reclusão e de 

exclusividade. Foi lá onde Michael e Donald tiveram a conversa a respeito de seus problemas 

recentes e suas origens familiares. Agora, é pra lá que Michael se dirige, longe do grupo de 

amigos, para falar com Alan. Com isso, dois momentos ocorrem paralelamente: o início da 

festa no primeiro andar e o contato com Alan, no segundo. A organização do espaço cênico 

permite que a ação transcorra nos dois ambientes e seja observada pelo público em sua 

totalidade.  

No andar de baixo, Donald é quem pergunta se todos estão prontos para beber. Afinal, 

depois das apresentações e dos cumprimentos, ninguém havia oficialmente dado início à festa 

per se. Emory responde ao chamado levantando seu suéter e dizendo que ele será a “[...] 

                                                     
115

 “[…] you’d look divine in a hammock, surrounded by louvers and ceiling fans and lots and lots of lush 

tropical ferns?” (CROWLEY, 2008, p. 27). 
116

 “You’re such a fag.” (CROWLEY, 2008, p. 27). 
117

 “[…] eighty?” (CROWLEY, 2008, p. 27). 
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garçonete de coquetéis de topless”,
118

 ao que Bernard, novamente no clima de intimidade livre 

para a expressão de preconceitos, responde com um comentário de tom misógino: “Por favor, 

nos poupe da visão de suas tetas caídas”.
119

 

Entre aquele grupo de amigos, Hank de fato é o mais deslocado – ao menos por 

enquanto. Até a sua escolha de bebida é alvo de comentários maldosos. Ali, tudo o que de 

alguma forma é associado ao universo heteronormativo masculinizado é tido como ultrajante 

e atacado com outros estereótipos. Por ora, esse ataque não tem revide: 

Emory: O que vocês querem, crianças? 

Larry: Vodka e tônica [...]. 

Emory: Uma vod e ton e uma… 

Hank: Tem alguma cerveja? 

Emory: Cerveja! Quem bebe cerveja antes do jantar? 

Bernard: Bebedores de cerveja. 

[...] 

Emory: Motoristas de caminhão bebem. Ou... ou aplicadores de papel de parede. 

Não professores de escola. Eles bebem xerez. 

Hank: Este aqui bebe cerveja. 

Emory: Bem, talvez professores de escolas públicas. 

[para Larry] 

Como um artista sensível como você consegue viver com um touro insensível 

assim? 

Larry: Eu não consigo.
120

  

O “artista sensível” versus o “touro insensível” – ainda que professor – é uma 

oposição que ilustra a crise de compatibilidades (e uma leitura paranoica) na relação entre 

Larry e Hank. Quase como se a pergunta de Emory fosse o gatilho para a conclusão de 

diferenças irreconciliáveis. Tudo isso, ressalte-se, emerge a partir da escolha dos drinques, um 

momento que também expõe a visão de Bernard sobre Emory. Para Bernard, o desdém de 

Emory por Hank é uma falácia, pois certamente ele, Emory, aceitaria prontamente viver com 

alguém como Hank. Ou seja, na verdade, Emory desejaria estar no lugar de Larry, numa 

relação com um homem gay masculinizado, ou seja, o oposto dele. E quando Donald pergunta 

a Emory o que ele beberá, Bernard tira sarro e responde pelo amigo: “Um pink lady”,
121

 cuja 

tradução literal é “senhora rosa”. Emory, para contrariar, pede um martini de vodka com gelo. 

Durante esse quiproquó, Larry volta a flertar, com um leve sorriso, quando Donald lhe entrega 

sua bebida.  
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 “[…] topless cocktail waitress.” (CROWLEY, 2008, p. 28). 
119

 “Please spare us the sight of your sagging tits.” (CROWLEY, 2008, p. 28). 
120

 “What’re you having, kids? / Vodka and tonic […] / A vod and ton and a… / Is there any beer? / Beer! Who 

drinks beer before dinner? / Beer drinkers. […] / Truck drivers do. Or… or wallpaperers. Not schoolteachers. 

They have sherry. / This one has beer. / Well, maybe schoolteachers in public schools. How can a sensitive artist 

like you live with an insensitive bull like that? / I can't.” (CROWLEY, 2008, p. 28-29). 
121

 Coquetel à base de gim e granadina. 
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No piso superior, falando ao telefone posicionado ao lado da cama, subtende-se, pela 

fala de Michael, que Alan lhe pediu reiteradas desculpas pelo descontrole na primeira ligação: 

“[...] Não, Alan, não seja bobo. Desculpar o quê?”.
122

 Agora, Michael soa aliviado. Alan 

cancelou a sua ida ao apartamento propondo um almoço no dia seguinte à tarde. Ao encerrar a 

ligação, Michael ainda lhe diz: “Alan, esquece, sim? Certo. Tchau”,
123

 em resposta ao 

arrependimento do amigo. O assunto, por ora, estava resolvido. 

Entre todos os presentes, Donald é quem encarna a figura do intelectual problemático. 

Leitor voraz, ele frequenta a livraria onde Bernard trabalha e pega livros emprestados 

sorrateiramente com o amigo. Desde que se mudou, ele vai à loja apenas aos sábados, por isso 

havia chegado ao apartamento de Michael carregando um pacote. Quando Hank repara nos 

livros e comenta que parece um estoque para a semana, Bernard, já familiarizado, aponta que 

aquilo duraria dois dias. E Emory intervém com seu típico humor, afirmando que, para ele, 

aquilo levaria dois anos: “Eu ainda não terminei ‘A revolta de Atlas’, que comecei em 

1912”.
124

 Embora Donald não faça o tipo desinteressado por sexo, ele e Emory parecem 

representar uma dicotomia: inteligência versus desejo sexual. Se Donald, segundo Bernard, 

levaria dois dias para ler os livros, no mesmo período Emory consumiria diversos homens – 

assim como Michael, que entra na conversa ao retornar à sala: 

Bernard: Algumas pessoas comem, outras bebem, outras se drogam... 

Donald: Eu leio. 

Michael: E lê, e lê, e lê. [...] 

Hank: Bom, ao menos ele tem um escapismo construtivo. 

Michael: Sim, o que eu faço? Pego aviões. Não, eu não faço mais isso. Porque eu 

não tenho mais a grana pra fazer isso. Eu vou às saunas. É isso.
125 

As saunas mencionadas por Michael se tornaram um dos espaços de socialização 

homossexual mais populares desde o início do século XX, e uma das razões é que as “[…] 

saunas gays ofereciam aos homens ambientes seguros para amizade e romance, assim como 

sexo” (CHAUNCEY, 1994, p. 206). À procura de um espaço mais privado do que as ruas, 

parques ou outros locais públicos, nos quais essas pessoas precisavam lidar com estranhos 

“[...] que podiam ignorá-los, aceitá-los, atacá-los ou transformá-los em um espetáculo, mas de 

todo modo tinham uma influência direta e poderosa sobre a maneira como se portavam e se 
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 “[…] No, Alan, don’t be silly. What’s there to apologize for?” (CROWLEY, 2008, p. 28). 
123

 “Alan, forget it, will you? Right. Bye.” (CROWLEY, 2008, p. 29). 
124

 “I still haven’t finished Atlas Shrugged, which I started in 1912.” (CROWLEY, 2008, p. 30). A revolta de 

Atlas é um livro de ficção da autora e filósofa Ayn Rand publicado em 1957. 
125

 “Some people eat, some people drink, some take dope… / I read. / And read and read and read. […] / Well, at 

least he’s a constructive escapist. / Yeah, what do I do? – take planes. No, I don’t do that anymore. Because I 

don’t have the money to do that anymore. I go to the baths. That’s about it.” (CROWLEY, 2008, p. 30). 
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viam” (p. 207), os homens gays começaram a frequentar as saunas, transformando-as em 

verdadeiras atrações turísticas: 

As saunas gays apareceram em Nova York na virada do século e, à época da 

Primeira Guerra Mundial, muitas haviam se tornado instituições na cidade, com seus 

endereços e características sociais e sexuais distintas sendo conhecidas por quase 

todos os gays nova-iorquinos e muitos gays europeus também. [...] Além disso, a 

análise das maneiras como os homens usavam as saunas revela muitas 

características gerais do mundo gay: a permeabilidade de suas fronteiras e a 

densidade das redes sociais que esse mundo mantinha. Pois, embora as saunas 

atraíssem homens a princípio pelas possibilidades sexuais que ofereciam – e, de fato, 

fomentavam uma cultura sexual distinta –, elas encorajavam o cultivo de laços 

sociais mais amplos também. As saunas exemplificam a maneira como os homens 

construíram um mundo social baseado em uma sexualidade marginalizada e 

compartilhada. (p. 207-208).  

No contexto pós-liberação gay, e antes da epidemia do hiv/aids, o uso das saunas na 

cidade de Nova York foi intensificado a ponto de numa delas se originar outro movimento 

cultural importante para a cultura LGBTQIA+, a disco music, conforme aponta Crimp (2008, 

p. 15):  

Nesse sentido, as inovações da disco espelhavam o etos da liberação gay em relação 

à expansão das possibilidades afetivas. A união em casais passava a ser vista menos 

como pacto de “felizes para sempre” e mais como união momentânea para 

compartilhar prazer. Esse compartilhamento de prazer podia, é claro, levar a vários 

tipos de relacionamentos de longo prazo: parceiros de sexo casual recorrentes, 

amizades coloridas, colegas de pegação, companheiros de bar e sauna, apenas 

amigos, combinações destes vínculos e muito mais. Mas não precisava levar a coisa 

alguma. O prazer era sua própria recompensa; ele não exigia a redenção através do 

“amor” ou do “compromisso” ou mesmo uma troca de números de telefone. 

Ademais, “dois” deixou de ser um número mágico: casais podiam facilmente se 

multiplicar para englobar um terceiro elemento, um quarto, sexo grupal. As saunas 

tinham “salas de orgia” e salas aquecidas a vapor ou madeira para aqueles que 

queriam mais de um parceiro por vez e que também poderiam querer um pouco de 

voyeurismo e/ou exibicionismo, ou o total anonimato do sexo no escuro com corpos 

desvinculados de uma pessoa. O etos de liberação se desenvolveu em uma nova 

cultura sexual e essa cultura se expandiu para a nova cena de dança. Não é de se 

espantar que uma das primeiras festas dançantes gay em Nova York aconteceu em 

uma sauna: a Continental Baths introduziu a disco em 1970.  

Emory comenta com os amigos que está prestes a pegar um voo e visitar uma sauna 

tão logo esteja de férias em São Francisco. Emory trabalha como decorador, mas deixa claro 

que ele quer passar longe de tecidos e móveis nessa viagem. O foco está em se entregar ao 

escapismo do sexo e só sair de dentro da sauna quando “[...] anunciarem o voo de volta uma 

semana depois”.
126

 Pela observação de Bernard, esse hábito já vem de longa data, e não sem 

alguns incidentes: 

Bernard: Você nunca vai aprender a ficar longe das saunas, não é? A última vez 

que Emily estava aproveitando os vapores, apareceu um cara grande e peludo. 
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 “[…] they announce the departure of TWA one week later.” (CROWLEY, 2008, p. 31). 
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Emory disse, ‘Eu estou só descansando’, e o cara grande e peludo disse: ‘Eu estou 

apenas prendendo!’. Culpa do vício! 

Emory: Você tem que contar tudo, né!
127

 

Desde o início, nas relações de amizade entre os personagens de The Boys in the Band 

é muito presente a troca de comentários sarcásticos e maliciosos uns com os outros. Para o 

dramaturgo Jeff Whitty, ao opinar sobre o impacto da peça em sua vida,  

[a] maneira como esses personagens conversavam entre si foi muito influente. Era 

um alívio incrível ter esses personagens dizendo coisas hostis um para o outro, mas 

também estavam, de certa maneira, dizendo ‘eu te amo’ e tentando fazer a outra 

pessoa rir. (HEALY, 2010).  

No lugar de uma possível natureza tóxica na relação entre os amigos, esse 

comportamento reflete a intimidade entre eles e um traço de uma cultura comum – talvez em 

menor escala no caso de Hank: 

Na narrativa, o julgamento opera de maneira irônica como forma de construção da 

comunidade gay masculina: trata-se de um código de embates verbais altamente 

desenvolvido que exige referências culturais comuns e o reconhecimento das 

características pessoais do outro. Quando usado fora da coletividade masculina gay, 

o julgamento é uma arma útil contra a homofobia, uma condescendência cultivada 

diante da cultura heterossexual e sua força banal, normalizante; dentro do meio 

social gay masculino, [o julgamento] costuma funcionar como uma forma carinhosa 

de antagonismo social entre amigos que implica um “conhecimento” íntimo das 

falhas um do outro. (FAWAZ, 2016, p. 230). 

Na peça é possível observar um comportamento que, embora seja de longa data, foi 

transformado em gíria entre membros das populações LGBTQIA+ negra e latina de Nova 

York anos depois: o shade, que é resultado do reading, que corresponde, em português, a 

“esculhambar” ou “esculachar”.
128

 Ambas as expressões se disseminaram nas décadas de 

1980 e 1990 a partir do sucesso do documentário Paris is Burning (1990), de Jennie 

Livingston, e ainda mais durante meados dos anos 2000 com o sucesso mundial do reality 

show estadunidense RuPaul’s Drag Race, apresentado pela drag queen RuPaul. Segundo 

Hawley (2008, p. 1201), a cultura do shade refere-se aos “[…] processos de uma dissimulação 

performada publicamente que visa ou proteger-se de ridicularizações ou atacar os outros 

verbal ou fisicamente de maneira soberba ou derrogatória”. Já a drag Dorian Corey, em Paris 

is Burning, define essas expressões em termos menos acadêmicos e que guardam alguma 

relação com as formas de tratamento e intimidade exibidas em The Boys in the Band: 
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 “You’ll never learn to stay out of the baths, will you? The last time Emily was taking the vapors, this big 

hairy number strolled in. Emory said, ‘I’m just resting,’ and the big hairy number said, ‘I’m just arresting!’ It 

was the vice! / You have to tell everything, don’t you!”. (CROWLEY, 2008, p. 31). 
128

 Em português, o shade e o reading são casos de estrangeirismos assimilados pelo vocabulário LGBTQIA+. 
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Quando todos são a mesma coisa, é preciso tratar dos detalhes. Em outras palavras, 

se eu sou uma queen negra e você é uma queen negra, não podemos nos chamar de 

‘queens negras’, pois somos ambas queens negras. Isso não é um read – é apenas 

um fato. Então, falamos de sua forma ridícula, seu rosto caído, suas roupas bregas. 

Assim o reading se torna uma forma desenvolvida, tornando-se um shade. O shade 

é: eu não digo que você é feio, mas eu não preciso dizer, porque você sabe que é 

feio. Isso é o shade. (MORAN, 2017). 

O shade e o reading, portanto, celebrados como traços distintivos de grupos dentro da 

população LGBTQIA+ nas décadas seguintes, já estavam presentes nos comentários ácidos de 

Bernard sobre Emory, de Emory sobre Michael e de Michael sobre todo mundo. 

De volta à festa, agora livre do compromisso com Alan, Michael retoma a conversa 

com os convidados. Festa sem música não é festa, e até ali o encontro estava apenas girando 

em torno de tensões entre os convidados (o flerte de Larry e Donald; o ciúme de Hank e 

Larry; a honestidade de Donald e Michael; a esculhambação entre Emory e Bernard) e da 

expectativa pela chegada de Alan. Agora, ironicamente é Hank, o ex-hétero “insensível”, 

quem toma a iniciativa de colocar música para tocar. Bernard começa a se mover com a batida 

da música, assim como Michael e Emory. Em meio à liberdade da dança, Bernard adverte 

que, se a mãe de Michael o visse naquele momento, ela teria um derrame. É possível que, na 

cabeça desses homens adultos, ainda haja o receio de ser “pego em flagrante” dançando ou 

performando qualquer sinal de feminilidade com os próprios corpos, o que, nas entrelinhas, 

causaria-lhes vergonha ou inibição. Novamente, é a influência do armário fazendo-se 

presente. Conforme pontua Sedgwick (2007, p. 22), “[...] há poucas pessoas gays, por mais 

corajosas e sinceras que sejam de hábito, por mais afortunadas pelo apoio de suas 

comunidades imediatas, em cujas vidas o armário não seja ainda uma presença formadora”. 

Enquanto isso, Hank pergunta por onde andará Harold, o aniversariante. Novamente, a 

campainha do apartamento toca e Bernard presume que agora, sim, deve ser o aniversariante, 

e Emory brinca que deve ser a polícia: ao contrário da primeira vez em que fingiu ser um 

policial ao chegar à festa, agora, já estando nela, ele se coloca na posição da pessoa que 

sofrerá a batida, pois inegavelmente faz parte daquele grupo de homossexuais: “Oh meu 

Deus, é a polícia! Todo mundo, três passos de distância!”
129

 Sobre essa cena em especial, Jeff 

Whitty observa:  

As qualidades dessas amizades são muito reais. Penso na cena em que a festa de 

aniversário acaba de começar, alguém bate à porta e todos supõem que é o 

personagem heterossexual. Emory diz “Todo mundo, três passos de distância”. É 

uma fala hilária. Ela reflete o que acontecia com as pessoas gays à época, mas 

também reflete a compreensão compartilhada entre homens gays. (HEALY, 2010).  
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 “Oh, my God, it’s Lily Law! Everybody three feet apart!” (CROWLEY, 2008, p. 32). 
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Ao abrir a porta, novamente a expectativa é frustrada, pois quem tocara a campainha 

havia sido o entregador com o bolo encomendado por Larry. Claro que Emory não perde a 

chance de fazer uma provocação e pede a Michael que pergunte ao rapaz se ele não tem 

nenhum hot cross bun (“pão cruzado”), uma gíria para uma posição sexual. Hank faz o pudico 

e pede para Emory parar com aquilo – e Emory comenta que ele parece uma professora 

solteirona, a que Hank replica dizendo que Emory parece uma “asa de galinha” (uma alusão a 

algo ordinário, sem grande valor). Emory, acostumado ao esculacho, finaliza dizendo que, 

com certeza, Hank dissera aquilo como um elogio – o que denota o baixo valor que ele dá a si 

mesmo. 

A música volta a ficar alta e retorna o clima amistoso que, das últimas vezes, precedeu 

o toque da campainha. Larry assume um tom nostálgico e pergunta a Bernard se ele se recorda 

“daquilo” que eles costumavam fazer em Fire Island,
130

 referindo-se a uma coreografia que, 

segundo Bernard, esteve na moda há tanto tempo que ele já havia esquecido. A dança a que os 

amigos se referem é o Madison, um tipo de coreografia em linha muito popular nas décadas 

de 1950 e 1960. Em 1968, porém, ela já parecia deslocada no tempo, ainda mais na 

comparação posterior com outras formas de movimentação dos corpos queer após junho de 

1969:  

Um grupo de homens gays em um espaço fechado dançando o Madison de Fire 

Island, uma variação da coreografia de linha popular dos anos 60, parecia antiquada 

em comparação com a população queer em revolta em espaços abertos, lutando nas 

ruas e marchando em paradas. (WILSON, 2016, p. 146).  

Quem de fato se recorda e começa a fazer os passos da coreografia é Emory, seguido 

por Bernard e Larry. Michael se junta ao grupo e não perde a oportunidade de ironizar: “Ora 

vejam se não é a versão geriátrica das Rockettes”.
131

 O descontraído número musical
132

 

remonta à alegria de um momento passado que se reconstrói no presente, apesar de os tempos 

serem outros, ou seja, mais uma característica da constatação de Sontag (2018, p. 10), 

segundo a qual a “[…] relação do Camp com o passado é extremamente sentimental”. Esse é 

um momento de despretensão e liberdade, e os amigos dançam em grupo como se fizessem 

parte do coro da música,  
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 Fire Island é uma ilha localizada na costa sul de Long Island, no estado de Nova York. Nela, as regiões de 

Fire Island Pines e Cherry Grove são historicamente associadas à presença da comunidade LGBTQIA+. 
131

 “Well, if it isn’t the Geriatrics Rockettes.” (CROWLEY, 2008, p. 34). As Rockettes são uma tradicional 

companhia de dança estadunidense fundada em 1925. 
132

 A música que toca ao fundo é (Love Is Like a) Heat Wave, lançada em 1963 pelo grupo Martha and the 

Vandellas, da gravadora Motown.  
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[...] lembrando-nos mais uma vez como a escolha do título por Crowley direciona a 

atenção para todos os homens que estão na festa de aniversário, não só o 

protagonista e avatar do autor, Michael, que, conforme os convidados ficam mais 

bêbados e ele fica mais debochado, tenta ser o foco de destaque camp, a “estrela” 

com “os rapazes da banda” orbitando ao seu redor. (COHAN, 2016, p. 49).  

Nesse momento, Donald permanece à distância, observando o grupo, e Hank dirige-se 

ao bar para pegar mais uma cerveja. A música alta e a empolgação com a dança fazem com 

que ninguém repare no toque da campainha, com exceção de Hank, que abre a porta. 

É Alan, de black-tie. 

A sua chegada é inesperada, visto que pouco tempo antes ele havia cancelado o plano 

de visitar Michael. De súbito, Michael nota a presença do amigo na porta e interrompe 

bruscamente a coreografia e a música, constrangido por ter sido pego “no pulo”, como 

Bernard cogitara pouco antes em outro contexto, desprevenido e completamente entregue ao 

prazer da dança entre seus amigos. A pausa chama a atenção de todos para o que estava 

ocorrendo e possivelmente ao que aquilo representava: “Na heteronormatividade dos anos 

1960, um grupo de homens dançando juntos é um sinal visível de comportamento 

homossexual, e a entrada de Alan interrompendo a dança representa visivelmente o conflito 

entre a sociedade heterossexual e a sociedade gay” (COSTA, 2013, p. 33).  

Sem muito tempo para se recompor ou preparar o espírito de Alan para o ambiente de 

festa, o anfitrião limita-se a diminuir a importância do que ele presume que Alan tenha 

testemunhado segundos antes. Michael mantém-se autoconsciente de suas palavras, atitudes e 

gestos e de como eles podem ser lidos por alguém de fora, dessa forma influenciando também 

o comportamento de seus convidados:  

Com a exceção do corajoso e flamboyant Emory, os rapazes ajustam seu 

comportamento para se realinhar às expectativas da hétero-masculinidade que Alan 

trouxe a seu ambiente protegido. Assim, as sequências nas quais ocorrem danças são 

espaços transicionais nos quais homens assumem os papéis de enganado e 

enganador – para si e para os outros. (GERSTNER, 2016, p. 180). 

No entanto, Emory é escolhido como bode expiatório para explicar a Alan o que 

estava acontecendo, afinal, nesse momento ainda era prudente para Michael se manter na 

opacidade do armário e atribuir a “culpa” a outra pessoa. Alan, por sua vez, demonstra algum 

arrependimento por ter aparecido sem aviso: 

Michael: Eu achei que você tinha dito que não viria. 

Alan: Eu... Bem, me desculpe... 

Michael: A gente estava apenas – fazendo palhaçada... 

[...] 
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O Emory estava mostrando pra gente essa... dança boba.
133

 

O velho conhecido de Georgetown explica que o compromisso daquela noite era perto 

dali. Por esse motivo ele resolveu passar no apartamento e aproveitou que a porta de entrada 

do prédio estava aberta – justamente a preocupação de Michael minutos antes. Michael 

começa, então, a apresentar seus amigos. Emory é o primeiro e o único a ser apresentado 

individualmente, como se Michael o situasse na linha de frente. Emory faz uma reverência a 

Alan sob o olhar atento de Michael. Na sequência, o anfitrião se dirige a todos de uma única 

vez e apresenta Alan coletivamente: “Todo mundo, esse é o Alan McCarthy. Em sentido anti-

horário, Alan: Larry, Emory, Bernard, Donald e Hank”.
134

 Os nomes dos amigos agora são 

como afirmações das identidades masculinas de cada um no grupo. Não passaria pela cabeça 

de Michael utilizar pronomes femininos, apelidos ou referências camp. O clima havia 

mudado. 

De início, Alan recusa a bebida que Michael lhe oferece, comentando que, na verdade, 

não poderia ficar muito tempo ali, mas acaba cedendo e aceitando um uísque. Diante dessa 

escolha, Hank comenta que aparentemente ele é o único apreciador de cerveja entre os 

presentes, um comentário que não passa despercebido a Alan:  

As preferências de bebidas também fornecem indícios das associações de gênero e 

classe dos convidados [...]. Ao combinar essas associações com os [...] personagens 

segurando e bebendo drinques, [The Boys in the Band] parece expandir a descrição 

sucinta da peça por Clive Barnes como sendo simplesmente sobre “uma festa longa, 

sangrenta e alcoólica”. (WLODARZ, 2016, p. 63-64). 

Em razão de Michael não ter fornecido detalhes sobre a festa, Alan não sabe quem é o 

aniversariante. Quando Larry explica que é Harold, e Bernard complementa dizendo que ele 

ainda não havia chegado, Emory volta a utilizar o feminino para se referir ao amigo: “Ela 

nunca foi pontual...”.
135

 Quando Michael lhe lança um olhar fulminante ele se corrige, 

afetando uma voz máscula: “Ele nunca foi pontual na sua...”.
136

 Se a menção à cerveja foi 

como uma mensagem de boas-vindas por parte de Hank, estabelecendo algum laço de 

simpatia com o intruso recém-chegado, a fala de Emory é um torpedo camp em direção a 

Alan, com quem ele fala numa mistura de sarcasmo e enfado. Quando Michael explica que 

Alan é de Washington e que ambos haviam estudado juntos, Emory ironiza: “Nossa, como 
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 “I thought you said you weren’t coming. / I… well, I’m sorry… / We were just – acting silly… […] Emory 

was just showing us this… silly dance.” (CROWLEY, 2008, p. 34). 
134

 “Everybody, this is Alan McCarthy. Counterclockwise, Alan: Larry, Emory, Bernard, Donald, and Hank.” 

(CROWLEY, 2008, p. 34). 
135

 “She’s never been on time…” (CROWLEY, 2008, p. 35). 
136

 “He’s never been on time in his…” (CROWLEY, 2008, p. 35). 
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isso é fascinante”.
137

 Já Hank, por ter um passado hétero, naturalmente assume o papel de 

puxar conversa com Alan e ambientá-lo. Porém, no áudio da peça, nota-se um nervosismo no 

diálogo, perceptível através da rapidez com que cada fala é dita e atropelada uma pela outra: 

Hank: Você trabalha no governo? 

Alan: Não. Eu sou advogado. O que... o que você faz? 

Hank: Eu dou aulas. 

Alan: Ah, eu achei que você fosse algum tipo de atleta. Você aparenta praticar 

esportes... de algum tipo. 

[...] 

O que... você ensina? 

Hank: Matemática. 

Alan: Matemática? 

Hank: Sim. 

Alan: Matemática. Bom.
138

 

O diálogo enfadonho é o alvo perfeito para as observações maliciosas de Emory. Se na 

ausência de um homem heterossexual ele dirigia seu humor ácido a Hank, agora ele tinha 

outra pessoa para espezinhar: “Isso meio que faz você querer sair correndo e comprar uma 

régua de cálculo, não é?”,
139

 diz ele a Alan. Porém, Emory não é o único a notar a conexão 

entre Hank e Alan, conforme ficará evidente mais adiante. 

Quando Michael convoca Emory à cozinha, buscando retirá-lo da sala e evitar novas 

provocações, Bernard tece um comentário que novamente coloca Emory numa posição de 

subalternidade associada à feminilidade que ele insiste em impingir ao amigo, afirmando que 

ele é “[...] uma doméstica nata”.
140

 E Emory dá o troco reiterando a imagem de Bernard como 

um acessório exótico, comentando que ele é uma “rainha africana” e que ele pode abaná-lo 

enquanto ele prepara “o molho da salada”.
141

 Ao entrar na cozinha (um ambiente fora da 

cena), Michael, sussurrando, chama Emory de “filho da puta”, e a resposta de Emory soa 

como um desabafo e uma constatação da inevitabilidade de ser como ele é: “Que diabos você 

quer de mim?”.
142

 

Na sala, a interação do grupo dissipa-se em conversas paralelas, cada qual envolvendo 

algum grau de reconhecimento mútuo e, de certa forma, algum nível de encantamento. Hank e 

Alan continuam a conversar, e Larry dirige-se a Donald, agora aproveitando a distração do 

seu companheiro para retomar o flerte. Alan observa a aliança na mão de Hank – que se 
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 “Well, isn’t that fascinating.” (CROWLEY, 2008, p. 35). 
138

 “Are you in the government? / No. I’m a lawyer. What… What do you do? / I teach school. / Oh. I would 

have taken you for an athlete of some sort. You look like you might play sports… of some sort. […] What… do 

you teach? / Math. / Math? / Yes. / Math. Well.” (CROWLEY, 2008, p. 36). 
139

 “Kinda makes you want to rush out and buy a slide rule, doesn’t it?” (CROWLEY, 2008, p. 36). 
140

 “[…] a natural-born domestic.” (CROWLEY, 2008, p. 36). 
141

 “African queen. / […] you can fan me while I make the salad dressing.” (CROWLEY, 2008, p. 36). 
142

 “What the hell do you want from me?” (CROWLEY, 2008, p. 37). 
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mantém de olho em Larry e Donald – e lhe pergunta se é casado. Aparentar uma figura 

atlética e estar com uma aliança no dedo parecem ser sinais de um “reconhecimento de 

grupo”. No entanto, é Michael quem lhe confirma que sim, Hank é casado. Na sequência, o 

interesse pela vida pessoal de Hank leva à pergunta sobre filhos, e a resposta de Hank reforça 

a imagem de marido e pai heterossexual voltado aos valores familiares que Alan parece estar 

projetando na conversa: “Tenho. Dois. Um menino de 9 e uma menina de 7. Você precisa ver 

meu menino jogar tênis – ele realmente me deixa numa posição vergonhosa”.
143

 Alan 

comenta que também tem duas crianças, duas garotas, e que está casado há nove anos. Tudo 

colabora para certa performatividade ambígua da masculinidade, uma vez que  

[...] a heteronormatividade não é subvertida apenas pelo camp, mas também por uma 

ambiguidade na construção da masculinidade que questiona se essa masculinidade é 

um sinônimo de uma sexualidade heteronormativa ou apenas uma performance que 

oculta uma sexualidade dissidente. (COSTA, 2013, p. 37). 

No diálogo entre os dois personagens que representam níveis diferentes de conexão 

com a cis-heteronormatividade, a menção à família, ao casamento e às crianças – ignorando 

detalhes sobre as esposas – reforça a oposição em relação à existência queer dos outros 

homens ao redor, como se a instituição da família fosse uma credencial de respeitabilidade, já 

que “[s]ob o capitalismo, a família tradicionalmente funciona como mecanismo para 

consolidar tanto relações sociais hierárquicas quanto autoritárias [...]” (DRUCKER, 2015, p. 

224).  

No contexto dos estudos sobre a negatividade queer, Edelman (2004, s.p.) aborda os 

valores relacionados à figura quase mítica da “Criança”, fim último da manutenção da cis-

heteronormatividade, os quais não são partilhados pelas pessoas queer, já que “[...] a 

identidade queer é o lado daqueles que não ‘lutam pelas crianças’, o lado externo ao consenso 

pelo qual toda a política confirma o valor absoluto do futurismo reprodutivo”. Entre todos os 

convidados, Hank é o único que pode partilhar com Alan a realidade de ter uma família 

(tradicional) constituída, e tanto o distintivo da aliança no dedo como as observações sobre as 

idades das crianças funcionam como marcações de indivíduos comprometidos com alguma 

ideia de futuridade. Por outro lado, Michael e Emory, por exemplo, representariam a ameaça 

de aniquilação desse futuro por prescindirem da existência dessas “crianças fantasmáticas”, 

nos termos colocados por Edelman (2004, s.p.): 

Pois a ordem social existe para preservar para esse sujeito universalizado, essa 

Criança fantasmática, uma liberdade enquanto noção mais valorizada do que a real 
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 “Yes. Two. A boy, nine, and a girl, seven. You should see my boy play tennis – really puts his dad to shame.” 

(CROWLEY, 2008, p. 38). 
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liberdade em si, o que pode, afinal, colocar em risco a Criança à qual tal liberdade é 

devida. Assim, o que quer que recuse esse comando com o qual nossas instituições 

políticas obrigam a reprodução coletiva da Criança deve ser visto como ameaça não 

apenas à organização de uma dada ordem social, como também, e de maneira muito 

mais sinistra, à ordem social como tal, na medida em que ameaça a lógica de 

futurismo da qual o sentido sempre depende.  

Dirigindo-se a Michael a respeito da passagem dos seus nove anos de casamento, Alan 

diz: “Você acredita nisso, Mickey?”.
144

 Ele não apenas chama o amigo por um apelido, mas 

divide com ele uma incredulidade, sinalizando uma intimidade entre os dois de longa data. E 

Michael lhe devolve a incredulidade quando Alan comenta que “Mickey” costumava sair com 

a sua namorada à época. Michael questiona: “Você acredita nisso?”.
145

  

A conversa entre Hank e Alan não escapa aos olhos de Larry, que parece demonstrar 

ciúmes de toda aquela troca de figurinhas. Quando Alan pergunta a Hank se ele mora na 

cidade, é Larry quem se apressa a responder que, sim, “eles” moram na cidade. Mas Hank não 

se aprofunda na explicação sobre a natureza da relação entre os dois e o que estaria implícito 

na resposta de Larry, limitando-se a dizer que está em um processo de divórcio e que ele e 

Larry são “colegas de quarto” – assim como Michael havia sido colega de quarto de Alan. 

Novamente, a opacidade se faz presente na medida em que dois homens jovens dividindo a 

mesma residência também tinha alguma conotação das relações homossexuais de outrora: 

[...] alguns homens gays publicavam anúncios procurando “colegas de quarto” na 

edição de domingo do The New York Times nos anos 1940 visando conhecer outros 

homens. Os homens podiam fazer novos amigos ou ao menos passar uma tarde 

agradável com outros homens que conheciam o sistema e paravam para “ver o 

apartamento” – além de poder simplesmente dizer àqueles que procuravam de fato 

por um quarto que ele já havia sido alugado. (CHAUNCEY, 1994, p. 288). 

Desde a entrada em cena dos personagens, a relação do casal Larry e Hank é 

explicitamente tumultuosa. Assim que Alan se dirige ao bar para preparar mais uma bebida, 

Hank se aproxima e pergunta a Larry de onde ele conhece “aquele cara”, referindo-se a 

Donald. E Larry dá de ombros, respondendo de modo genérico: “Sei lá. Por aí. Dos bares”,
146

 

um local que, assim como as saunas, era um dos principais espaços de socialização 

homossexual. De acordo com D’Emilio (1998, p. 65),  

[...] os bares ofereciam um ambiente simpatizante, onde era possível que a clientela 

abandonasse pretensões de heterossexualidade, socializasse com amigos e também 

buscasse parceiros sexuais. Quando surgia algum distúrbio, frequentemente na 

forma de batidas policiais, a multidão sofria como um grupo, suportando as 

penalidades juntos. Os bares foram o viveiro de uma consciência coletiva que um 

dia viria a florescer politicamente.  
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 “Can you believe it, Mickey?” (CROWLEY, 2008, p. 38). 
145

 “Can you believe that?” (CROWLEY, 2008, p. 39). 
146

 “I don’t know. Around. The bars.” (CROWLEY, 2008, p. 40). 
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Ainda um pouco nervoso e desajeitado – embora não se saiba exatamente por qual 

motivo, Alan comenta com Michael que pretende terminar aquele drinque e partir, deixando 

no ar a dúvida do porquê de ter, afinal, ido até lá. Nesse ínterim, a ausência de Harold, o 

aniversariante, começa a ser sentida com mais inquietação. Afinal, ele é o motivo para a 

presença de todos ali – com exceção do “intruso”. Quanto mais o tempo passa, mais 

incômodas se tornam para Alan as intervenções camp de Emory, que, nos termos discutidos 

por Sontag (2018, p. 31), representam um “[...] solvente da moralidade” e visam neutralizar 

“[...] a indignação moral” e “[...] fomentar a jocosidade”.  

Larry: Por onde andará o Harold? 

Michael: Ah, ele está sempre atrasado. Você sabe o quão neurótico ele pode ficar 

quando precisa sair em público. Leva horas para ele ficar pronto. 

Larry: E por que isso?  

[...] 

Emory: Porque ela é uma senhora doente, é por isso.
147

  

Quando Alan termina a bebida, Michael o convida para subir ao quarto para 

conversarem, não sem antes incentivá-lo a servir-se de mais uma bebida. Novamente, o quarto 

se revela o espaço das discussões privadas e guardadas do resto dos convidados, e mais uma 

vez o consumo de bebida alcoólica integra esse ritual. Essa é a deixa para Alan reforçar o elo 

com Hank, ao avisá-lo de que estará de volta num minuto. Nesse momento, o ciúme de Larry 

fica ainda mais evidente quando ele ironiza: “Ele ainda estará aqui”,
148

 ao que se segue: 

Hank: O que isso quer dizer? 

Larry: O que quer dizer o quê? 

Hank: Você sabe.  

[...] Você está com ciúmes, não está? 

Larry: Eu estou comigo mesmo. Você está com ciúmes.
149

  

Esse desdém da suspeita de Hank e a negação de que estaria com ciúmes – 

reafirmando sua posição de pessoa acima de um sentimento tão mundano – fazem com que 

Larry use Donald como um meio para provocar seu companheiro: “Ei, Donald, por onde você 

tem andado ultimamente? Faz muito tempo que não te vejo...”.
150

  

No quarto, Alan, sentado na ponta da cama, elogia o apartamento, que, como sabemos, 

é caro demais para as possibilidades financeiras do seu morador. É interessante observar a 
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 “Where Harold can be? / Oh, he’s always late. You know how neurotic he is about going out in public. It 

takes him hours to get ready. / Why is that? / […] Because she’s a sick lady, that’s why.” (CROWLEY, 2008, p. 

40). 
148

 “He’ll still be here.” (CROWLEY, 2008, p. 41). 
149

 “What was that supposed to mean? / What was what supposed to mean? / You know. […] You’re jealous, 

aren’t you? / I’m Larry. You’re jealous.” (CROWLEY, 2008, p. 41-42). 
150

 “Hey, Donald, where’ve you been hanging out these days? I haven’t seen you in a long time.” (CROWLEY, 

2008, p. 42). 
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oposição entre a estabilidade da família, do matrimônio e da carreira de Alan versus os 

dispêndios exagerados e acima das possibilidades de um homem gay solteiro como Michael. 

Nesse sentido, a conexão entre Michael e Mart Crowley é pontuada na resposta de Michael à 

pergunta de Alan sobre ele não estar mais escrevendo: “Eu não vejo uma máquina de escrever 

desde que vendi aquele muito, muito incrível, muito, muito maravilhoso roteiro, que nunca 

foi produzido”.
151

 Isso não significa, porém, que o fracasso do projeto profissional e, por 

extensão, o fracasso financeiro definam ou reduzam as estratégias de sobrevivência de 

Michael, ou que o impeçam de construir a sua rede de afetos enquanto homem gay, 

experimentando uma liberdade estranha ao universo bem-sucedido de Alan. Um possível 

julgamento de Michael como “fracassado” o colocaria como oposto à noção de sucesso que 

“[...] em uma sociedade heteronormativa e capitalista equipara-se facilmente a formas 

específicas de maturidade reprodutiva combinada com acúmulo de riqueza” 

(HALBERSTAM, 2020, p. 20). Dessa forma,  

O senso comum heteronormativo leva à equação de sucesso com avanço, acúmulo 

de capital, família, conduta ética e esperança. Outros modos subordinados, queer ou 

contra-hegemônicos de senso comum levam à associação de fracasso com não 

conformidade, práticas anticapitalistas, estilos de vida não reprodutivos, 

negatividade e crítica. (p. 134). 

O diálogo logo se direciona ao “elefante branco” da noite, qual seja, a própria natureza 

da festa à qual Alan não havia sido convidado. Michael coloca-se na posição de quem deseja 

dar explicações, como se presumisse que Alan necessitava de uma devida explicação. A 

princípio Alan acha que Michael está se referindo ao fato de não tê-lo convidado e diz: “Eu 

deveria me desculpar por ter me autoconvidado”,
152

 sem de fato pedir desculpas. Mas Michael 

lhe diz que não é exatamente isso que ele quis dizer – antecipando, nas entrelinhas, que talvez 

esteja prestes a sair do armário para Alan. Até aqui, a cordialidade mantém-se, pois a 

conversa está centrada apenas em amenidades. Então, um comentário sobre um dos 

convidados – aquele com quem ele mais interagira – desperta assuntos até então adormecidos: 

a orientação sexual e as expressões de gênero de todos, incluindo a dele próprio, Alan. Ele 

comenta: “Seus amigos todos parecem pessoas muito legais. Aquele Hank é realmente um 

cara muito atraente”.
153
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 “I haven’t looked at a typewriter since I sold the very, very wonderful, very, very marvelous screenplay, 

which never got produced.” (CROWLEY, 2008, p. 42). 
152

 “I should apologize for inviting myself.” (CROWLEY, 2008, p. 43). 
153

 “Your friends all seem like very nice guys. That Hank is really a very attractive fellow.” (CROWLEY, 2008, 

p. 43). 
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O comentário sobre a aparência física de Hank – e não sobre quaisquer outras 

características, como o “legal” atribuído aos demais – é carregado de ambiguidade. Alan pode 

ser muito seguro de sua sexualidade a ponto de ser natural tecer um elogio a outro homem, 

especialmente um mais próximo do seu universo heterossexual e com quem ele descobriu ter 

mais coisas em comum. Ou, de outra forma, aquele comentário, feito entre quatro paredes a 

seu amigo de juventude, poderia indicar uma pista de algo por ser revelado, ou decodificado. 

Mas a conversa, em vez de se tornar esclarecedora, toma outro rumo quando Alan resolve 

atacar quem mais lhe causara más impressões:  

Alan: Eu gostei do Donald também. O único que eu não gostei foi – qual é o nome 

dele? – Emory? 

Michael [confirmando pausadamente]: Sim. Emory. 

Alan: Eu simplesmente não consigo aturar aquele tipo de conversa. Isso me irrita.  

Michael: Que tipo de conversa, Alan? 

Alan: Ah, você sabe. O tipo de humor dele, acho. 

Michael: Ele consegue ser bem divertido às vezes. 

Alan: Deve ser. Se você considera aquele tipo de coisa divertida. Ele só parece ser 

um maldito viadinho. [Silêncio. Uma pausa]
154

 

A homofobia torna-se descarada.  

A princípio o que parece incomodar Alan é uma característica em especial observada 

em Emory: seu “tipo de humor”, e este seria o traço que o definiria como um “maldito 

viadinho”. O humor camp de Emory, no qual Hank, por exemplo, não é versado, fere 

diretamente os padrões que o próprio Michael afirmara que eles, os gays, deveriam respeitar 

em pessoas como Alan. A diferença entre Emory e Hank ilustra a afirmação de Sontag (2018, 

p. 30) de que o camp não é uma característica de todas as pessoas homossexuais: 

Embora não seja verdade que o gosto Camp seja o gosto homossexual, sem dúvida 

há uma afinidade específica e uma sobreposição. Nem todos os progressistas são 

judeus, mas os judeus têm demonstrado uma afinidade específica por causas liberais 

e reformistas. Assim, nem todos os homossexuais têm o gosto Camp. Mas os 

homossexuais, em grande medida, constituem a vanguarda – e o público mais 

articulado – do Camp. 

Já nos termos discutidos por Sedgwick, Emory representaria um discurso minoritário e 

Hank, um mais próximo do discurso universal que se alinharia à normatividade cis-

heterossexual: “Discursos minoritários estabelecem o homossexual como uma identidade 

distinta e separada, enquanto aqueles universalizantes integram os homens gays à sociedade 
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 “I liked Donald too. The only one I didn't care too much for was – what's his name? – Emory? / Yes. Emory. / 

I just can’t stand that kind of talk. It just grates on me. / What kind of talk, Alan? / Oh, you know. His brand of 

humor, I guess. / He can be really quite funny sometimes. / I suppose so. If you find that sort of thing amusing. 

He just seems like such a goddamn little pansy.” (CROWLEY, 2008, p. 43). 
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como um todo” (SCHEIE, 1999, p. 3). Por isso, fora dos polos representados por Emory e 

Hank,  

Alan, então, representa um julgamento informado pela crença em padrões 

universalmente compartilhados (heterossexuais) pelos quais todas as realidades 

externas podem ser medidas: esses “padrões” são tão onipresentes que, como a 

declaração de Michael confirma, “nós precisamos reconhecê-los” [sic]. [...] A fúria 

que Alan dedica a Emory é um resultado da recusa ousada de Emory em reconhecer 

o valor universal do privilégio masculino heterossexual de Alan. [...] Invocando um 

entendimento transparente entre “homens”, Alan constitui retoricamente a 

universalidade de sua posição ao presumir uma semelhança de sentimentos entre 

personalidades e posições sociais. (FAWAZ, 2016, p. 232, grifo do autor). 

Entretanto, essa não é a primeira fala homofóbica da peça, ainda que sua expressão, 

até este ponto, tenha mais a ver com uma homofobia “autorizada” entre homens gays ou 

outra, internalizada. A homofobia de Alan tem como alvo o gay que mais o afrontara e 

ofendera em sua masculinidade aparente. Sobre esse aspecto, para Sinfield (1998), a 

homofobia presente na peça como embate político é reflexo da manutenção das estruturas de 

capital e do patriarcado, já que as pessoas homossexuais representam uma arraigada 

resistência aos valores mais difundidos em diversos segmentos da sociedade. 

Alan solta as amarras da etiqueta e do ódio, verbalizando a ofensa que parece ter 

guardado na garganta desde que entrara no apartamento e vira Emory, um espécime de outro 

mundo, o “maldito viadinho”:  

Alan, em resumo, marca uma posição para plateias heterossexuais [...] que se define 

através de um antagonismo declarado ao camp (“aquele tipo de conversa” e “o tipo 

de humor dele”) e, assim, ao meio social queer que ainda é identificado pelo camp 

dos personagens gays. (COHAN, 2016, p. 36, grifo do autor).  

O comentário de Alan gera um silêncio. Ambos sabem que o tom da conversa havia 

mudado. Ele, então, pede desculpas a Michael, mas o ranço homofóbico continua saindo de 

sua boca quando ele afirma que não quis dizer aquilo e que era “algo horrível de se dizer 

sobre qualquer pessoa”.
155

 Por que afirmar que alguém é “viadinho” seria algo “horrível”? A 

reflexão não parece lhe ocorrer, afinal, ele continua: “Você tem que admitir que ele é 

efeminado”.
156

 Quando Michael, de forma condescendente, concorda e diz que Emory é “um 

pouco”, aquilo soa como uma provocação e Alan se torna ainda mais enfático: “Um pouco? 

Ele é tipo... Uma borboleta no cio! Quero dizer, não é de se espantar que ele estivesse 

tentando ensinar a vocês todos uma dança. Ele provavelmente queria dançar com vocês!”.
157
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 “[…] such an awful thing to say about anyone.” (CROWLEY, 2008, p. 43). 
156

 “[...] you have to admit he is effeminate.” (CROWLEY, 2008, p. 43). 
157

 “[…] a bit. / A bit! He’s like a… a butterfly in the heat! I mean, there’s no wonder he was trying to teach you 

all a dance. He probably wanted to dance with you!” (CROWLEY, 2008, p. 43). 
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Michael, por fim, estava certo ao achar que Alan havia reparado na dança dos amigos 

assim que Donald lhe abrira a porta. No entanto, ele parece ter associado o que viu ao perigo 

sorrateiro e iminente de um gay efeminado estar tramando algo para seduzir e molestar os 

amigos. Somente uma figura que dança – logo, efeminada – é que deve ser homossexual, ele 

parece raciocinar. “Ah, deixa disso, cara, você me conhece – você sabe como me sinto – sua 

vida privada é um assunto seu”,
158

 salienta Alan numa afirmação que poderia ser aplicada a 

ele próprio em sua opacidade ou, ainda, ao seu reconhecimento velado da opacidade de 

Michael. Mas Michael lhe responde, frio, que não, não sabe o que ele está querendo dizer, 

indicando que talvez não sejam tão íntimos assim, afinal. Ou, ainda, que as preferências e os 

julgamentos de Alan não são tão óbvios. Mas Alan insiste: “Eu não dou a mínima para o que 

as pessoas fazem – contanto que não façam em público, ou, ou tentem forçar seus gostos na 

cara de todo mundo”.
159

 Sobre isso, Borrillo (2000, p. 77) destaca a discrepância no modo 

como são encaradas as manifestações públicas de afeto a depender da sexualidade das pessoas 

envolvidas: 

As práticas homossexuais e suas manifestações são de natureza privada e permitidas 

com a condição de permanecerem circunscritas a esse espaço. Em compensação, ao 

assumirem a forma heterossexual, as mesmas condutas tornam-se expressão do amor 

e se desenvolvem livremente no espaço público: os heterossexuais beijam-se e 

dançam juntos na rua, mostram publicamente as fotos dos/as parceiros/as, declaram 

em público amor eterno e nunca fazem o coming-out heterossexual, já que o espaço 

público lhes pertence. Mas, quando um gay ou uma lésbica têm a ousadia de 

empreender uma dessas manifestações, eles/as são imediatamente considerados/as 

militantes ou provocadores/as. 

O problema de Alan com Emory, segundo ele, não é Emory existir, mas ofender seus 

sentidos com sua presença, seus desejos e suas expressões. Para ele, é possível que aquela 

dança fosse indício dessa vontade de Emory de forçar seus desejos à revelia dos demais.  

Michael, então, tira o foco de Emory e volta a questionar Alan sobre o motivo do 

choro ao telefone. Questionar isso logo após os ataques a Emory não parece ser casual. Qual 

seria o motivo da ligação, da reação e da própria presença de Alan ali? O amigo responde que, 

de tão envergonhado,
160

 poderia morrer e se limita a pedir desculpas pelo ocorrido e pelo 

papel que fez. Michael insiste que ele, Alan, devia ter estado chateado com algo, do contrário 

                                                     
158

 “Oh, come on, man, you know me – you know how I feel – your private life is your own affair.” 

(CROWLEY, 2008, p. 43). 
159

 “I couldn’t care less what people do – as long as they don’t do it in public – or – or try to force their ways on 

the whole damned world.” (CROWLEY, 2008, p. 44). 
160

 A vergonha por expressar os próprios sentimentos é uma das violências simbólicas da “masculinidade 

tóxica”. Para um aprofundamento nesse assunto, indico a leitura de A dominação masculina, de Pierre Bourdieu; 

de “A construção do masculino: dominação das mulheres e homofobia”, de Daniel Welzer-Lang; e do terceiro 

volume de História da virilidade: A virilidade em crise? Séculos XX-XXI, organizado por Jean-Jacques Courtine. 
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não teria dito que estava e tampouco teria expressado o desejo de conversar com ele – e não 

qualquer outro amigo – pessoalmente. Alan pede: “Você pode esquecer isso? Só finja que 

nunca aconteceu. Eu sei que eu vou fazer isso, ok?”.
161

 Qualquer semelhança com a 

“síndrome-de-Jesus-como-eu-estava-bêbado-na-noite-passada” não é mera coincidência. 

Haveria algo de errado no casamento com sua esposa? Por que ele estava em Nova York? Ao 

jantar de quem ele diz que está atrasado? Aonde está indo? As perguntas acumulam-se e Alan 

esquiva-se de todas, fugindo rapidamente para o banheiro do quarto.  

Em termos formais, segundo Szondi (2001, p. 33), um evento como a chegada de Alan 

prescinde de explicações, pois, como fato dramatúrgico, sua lógica está na própria forma do 

drama moderno: “No caráter absoluto do drama baseia-se também a exigência de excluir o 

acaso, a exigência de motivação. No drama, o contingente incide de fora. Mas, ao ser 

motivado, ele é fundamentado, isto é, enraíza-se no solo do próprio drama”. Contudo, à 

incerteza quanto ao motivo da ida de Alan ao apartamento soma-se a ambiguidade quanto à 

sua sexualidade, situando-o na narrativa da peça como “[...] um sujeito de convenção 

masculina, contenção e movimento limitado” e “[…] uma figura de uma vida ansiosa ‘dentro 

do armário’” (POWELL, 2016, p. 99). Sua existência na peça, por essa leitura, representaria 

não apenas a interferência do mundo externo sobre aqueles indivíduos, como outra possível 

faceta de uma vida homossexual enrustida. Contudo, o perigo de uma leitura paranoica a 

respeito do armário é limitar a complexidade do personagem, ignorando suas ambiguidades a 

favor de uma interpretação segundo a qual a homofobia de Alan sem dúvidas seria um sinal 

de sua própria homossexualidade, algo que será colocado em disputa no final da peça.  

Enquanto isso, no andar de baixo, o clima de animosidade entre Larry e Hank 

continua, especialmente depois de Hank voltar da cozinha e encontrar seu companheiro 

conversando com Donald, que desde o início da noite permanecia como um terceiro elemento, 

ainda que não declarado, na interação entre o casal. Donald, no entanto, não percebe os 

ciúmes e gentilmente convida Hank a se juntar a ele e Larry – na conversa, e não em qualquer 

outro sentido, como Hank, em sua desconfiança constante, parece ter entendido. A situação 

ressalta o entendimento equivocado que cada parte parece ter construído a respeito daquela 

relação: 

Hank: Achei que você estava cumprindo o acordo. 

Larry: Nós não temos nenhum acordo. 

Hank: Nós tínhamos. 

                                                     
161

 “Can you forget it? Just pretend it never happened. I know I have. OK?” (CROWLEY, 2008, p. 44). 
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Larry: Você tinha. Eu nunca concordei com coisa alguma!
162

  

Nesse ínterim, no diálogo entre Emory e Bernard, outra marca do racismo latente se 

faz presente na forma como Emory se dirige e encara o amigo, e na forma como Bernard 

incorpora estereótipos racistas sem questioná-los, chegando a imitar um sotaque típico da 

região Sul dos Estados Unidos, marcada pelo racismo estrutural herdado do passado 

escravocrata: 

Emory: Onde está o restante das taças de vinho? 

Bernard: Tô trabaiando o mai’ rápido que posso. 

Emory: A gente tem que dizer tudo pra eles. Não dá pra deixá-los fora de vista.
163

  

Michael desce do quarto e tranquiliza a todos, pedindo que aguentem mais alguns 

minutos, pois Alan já está quase de saída. O que ele está pedindo, na verdade, é que segurem 

aquela farsa mais um pouco.  

Então, a campainha volta a tocar. O senso de vulnerabilidade do grupo diante da 

presença de alguém de fora é exposto pelo cuidado de Michael em atender à porta, ciente do 

risco dessa ação (WOJCIK, 2010, p. 136). No entanto, quando a abre, encontra um jovem 

musculoso vestido apenas de calça jeans, botas, lenço no pescoço e chapéu de caubói. Além 

da peculiar vestimenta, o jovem carrega em seu pulso, amarrado com uma fita, um grande 

cartão. Inadvertidamente, ele começa a cantar “Parabéns pra você” para Michael, dando-lhe, 

ao final, um intenso beijo na boca. Cabe a Emory, revoltado, explicar quem, afinal, é aquela 

figura: “Ela é o meu presente pro Harold e ela está adiantada! E esse nem é o Harold, seu 

imbecil!”, dirigindo-se ao rapaz que acabara de entrar.
164

 

Pela rubrica da peça, sabe-se que Crowley se refere a esse personagem apenas como 

“Cowboy”, um nome relacionado à sua “embalagem”, tal qual um produto cujo nome é 

utilizado em referência ao próprio conteúdo.
165

 Não se sabe o seu nome real, fora da sua 

caracterização fetichizada.
166

 Talvez por isso mesmo: a verdadeira identidade de Cowboy não 
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 “I thought maybe you were abiding by the agreement. / We have no agreement. / We did. / You did. I never 

agreed to anything!” (CROWLEY, 2008, p. 45). 
163

 “Where’re the rest of the wineglasses? / Ahz workin’ as fas’ as ah can! / They have to be told everything. 

Can’t let ‘em out of your sight.” (CROWLEY, 2008, p. 45). 
164

 “She’s Harold’s present from me and she’s early! And that’s not even Harold, you idiot!” (CROWLEY, 2008, 

p. 46). 
165

 Na cultura brasileira, penso em nomes próprios como Cândida e Leite Moça, que são comumente entendidos 

como sendo as coisas que nomeiam (no caso, água sanitária e leite condensado). 
166

 Nos anos 1970, Robert La Tourneaux, que interpretou o personagem na primeira montagem e no primeiro 

filme, reclamou publicamente que “[...] não conseguia mais papéis bons porque ‘ficou caracterizado como michê 

gay, e era uma imagem da qual eu não consegui me desfazer’. Em 1978, ele trabalhou em um teatro pornô 

masculino em Manhattan fazendo um número de cabaré sozinho. Então, a vida imitou a arte: La Tourneaux 

tornou-se um michê” (KAISER, 1998, p. 191).  
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importa a ninguém dentro ou fora da festa. Sobre essa questão, Leopoldo (2020, p. 160), 

referindo-se à pesquisa de Néstor Osvaldo Perlongher sobre a realidade dos michês na cidade 

de São Paulo,
167

 pontua: 

Em sua pesquisa, Perlongher debate que a questão da identidade não evoca uma 

solução na afirmação de uma homossexualidade, de uma heterossexualidade, ou 

ainda, de uma bissexualidade, mas atravessa a própria dissolução da identidade. O 

pensador argentino evoca a fala de um michê, uma fala que poderia estar na ponta da 

língua de qualquer pessoa que trabalha com a prostituição: ‘quando vou transar com 

um cliente, eu não sou eu; sou a fantasia do cliente.’ A identidade seria efeito de 

uma razão que reprimiria uma topologia selvagem. Ela teria um efeito de 

homogeneização que suprimiria a diversidade, a diferença na igualdade. Perlongher 

vai deixar a ideia de identidade de lado, porque o michê está muito perto da 

marginalidade quando não dentro dela, e o lugar da marginalidade também é um 

lugar de fuga, de saída do espaço da normalidade.  

Logo ao chegar nota-se que o foco do escárnio mudou, e agora Cowboy toma o lugar 

de Emory como pessoa a ser achincalhada na festa. Não sem propósito: Cowboy é um garoto 

de programa atraente em seus atributos físicos, mas intelectualmente infantilizado, sempre 

entendendo tudo de forma literal, sem nuances: “Você me disse, qualquer um que abra a 

porta”,
168

 ele responde a Emory. Sobre a masculinidade objetificada dos garotos de programa 

– ou michês, Leopoldo (2020, p. 158), destaca:  

Se pensarmos em sua origem etimológica, vamos encontrar a palavra michê 

relacionada com michè, uma doença venérea, ou ainda, michet, aquele que paga pelo 

amor. Aqui nesta acepção a palavra se relaciona, de algum modo, a [sic] prostituição 

e as [sic] doenças venéreas. A ‘prostituição viril’, por sua vez, é tomada por 

Perlongher quase como uma forma de se distanciar da prostituição homossexual e da 

prostituição do [sic] travesti. Ela abarcaria uma ‘exacerbada masculinidade’. 

Perlongher afirma que: ‘Em princípio, poder-se-ia falar de uma espécie de 

continuum da prostituição homossexual que vai desde a ‘feminilidade’ do [sic] 

travesti até a ‘masculinidade” do michê’. 

Emory explica que ele não deveria ter chegado antes do horário combinado, pois a 

intenção era que ele fosse o “cowboy da meia-noite”.
169

 Michael, por sua vez, comenta que 

ele parece um personagem saído de uma peça de William Inge, sendo esta a primeira menção 

a um dos dramaturgos homossexuais que influenciaram diretamente a escrita de The Boys in 

the Band. Evidentemente, Emory, desgostoso com a situação, atira para todos os lados, 

atingindo Michael em um de seus pontos fracos e novamente racializando Bernard:  

                                                     
167

 Cf. Perlongher, 1987. 
168

 “You said whoever answered the door.” (CROWLEY, 2008, p. 46). 
169

 Referência a Midnight cowboy [cuja adaptação cinematográfica foi chamada de Perdido na noite no Brasil], 

romance de James Leo Herlihy lançado em 1965 e adaptado ao cinema em 1969 sob a direção de John 

Schlesinger. 
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Emory: [...] Não antes da meia-noite e você tinha que cantar para a pessoa certa, 

pelo amor de Deus! Eu disse pra você que o Harold tem um cabelo preto 

encaracolado bem apertadinho. E esse aqui é praticamente careca! 

Bernard: Ainda bem que eu não abri a porta. 

Emory: Não tão apertadinho e não tão preto.
170  

Embora atraente, Cowboy é um garoto de programa, e o tratamento recebido por um 

profissional do sexo na sociedade é o mesmo que está sendo reproduzido na festa. Mesmo 

entre renegados, ele é visto como inferior e sem a “classe” dos homens presentes àquele 

evento. Quando Cowboy diz que chegou cedo porque queria estar nos bares antes da meia-

noite, Michael acidamente comenta: “Ele é chique mesmo, em todos os sentidos”.
171

  

Alheio aos ataques, Cowboy relata que machucou as costas fazendo exercícios e por 

isso quer ir para a cama mais cedo – embora Emory reafirme que pagou pela noite inteira, ou 

seja, ele deveria permanecer ao bel-prazer de Harold, o presenteado. Michael, como de 

costume, recorre ao seu arsenal de referências cinematográficas para incrementar a situação, 

utilizando, inclusive, a estrutura de discurso alheio que, como vimos, depois é replicada na 

fala mais destacada da peça e que, também aqui, não é de autoria do próprio Michael:  

Michael: Quem é que sempre costumava dizer, ‘Me mostre Oscar Wilde em uma 

roupa de caubói e eu lhe mostro um gay caballero’?
172

  

Donald: Eu não sei. Quem é que sempre costumava dizer isso? 

Michael [imitando a atriz Katharine Hepburn]: Eu não sei. Alguém.
173

 

Por fim, para encerrar a rodada de comentários sobre o presente de Emory, falta saber 

o que está escrito no cartão. É Larry quem lê em voz alta: “Querido Harold, bang, bang, você 

está vivo. Mas vire e se finja de morto. Feliz aniversário, Emory”.
174

 Bernard, que, sabemos, 

trabalha com literatura, ironiza o conteúdo do cartão e parabeniza o amigo pela “poesia 

pura”.
175

 E Larry, sem deixar por menos, pontua o “bom gosto usual”
176

 de Emory. 

Então, Alan começa a descer a escada. Esse retorno ao grupo após o rompante de 

desabafo com Michael, no quarto, poderia representar a pacificação de alguém prestes a 

                                                     
170

 “[...] Not until midnight and you're supposed to sing to the right person, for Chrissake! I told you Harold has 

very, very tight, tight, black curly hair. This number’s practically bald! / It’s a good thing I didn’t open the door. 

/ Not that tight and not that black.” (CROWLEY, 2008, p. 47). 
171

 “He’s a class act all the way around.” (CROWLEY, 2008, p. 47). 
172

 Referência ao filme The gay caballero (1940), de Otto Brower, que no Brasil ganhou o título de Bandoleiro 

jovial.  
173

 “Who was it that always used to say, ‘You show me Oscar Wilde in a cowboy suit, and I’ll show you a gay 

caballero.’ / I don’t know. Who was it who always used to say that? / I don’t know. Somebody.” (CROWLEY, 

2008, p. 47-48). 
174

 “Dear Harold, bang, bang, you’re alive. But roll over and play dead. Happy birthday, Emory.” (CROWLEY, 

2008, p. 48). 
175

 “[...] sheer poetry.” (CROWLEY, 2008, p. 48). 
176

 “[...] usual good taste.” (CROWLEY, 2008, p. 48). 
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encerrar a noite e deixar o local. Porém, entre a decisão de ir embora e a hesitação em ficar, 

há Emory, o contraponto a todo bom-senso e compostura que Alan tenta manter, mesmo sob 

efeito do álcool. Tão logo surge a figura de Alan, Emory inicia o bullying contra “o” 

heterossexual: “Parem com isso! Aí vem a freira socialite”.
177

 Emory associa e equivale com 

frequência a figura de Alan a uma figura de poder institucionalizado (policial, religioso ou 

econômico). Alan é percebido, sobretudo, como arauto dos privilégios do patriarcado e da cis-

heteronormatividade.  

Alan chega a anunciar sua partida e agradecer a Michael pelo drinque. Contudo, o 

convite anterior de um novo encontro no dia seguinte parece ter sido reavaliado no período 

que passou sozinho no quarto, pois ele comenta que não estará disponível e que, na verdade, 

estará muito ocupado, possivelmente até retornando para Washington. Sem perder o gancho 

para lançar dúvidas quanto à sexualidade de Alan, Emory pergunta se, ao voltar para casa, ele 

teria algum encontro na Lafayette Square,
178

 comentário que parece escapar ao entendimento 

de Alan.  

Somente aí Alan nota a presença de Cowboy, que ele presume ser Harold, o 

aniversariante que estava prestes a chegar quando ele e Michael subiram ao quarto. Mas 

Emory se apressa em esclarecer: “Não, ele não é o Harold. Ele é para o Harold”.
179

 De 

alguma forma, Emory parece estar testando limites (de Alan e de Michael).  

Novamente, Alan ignora Emory e despede-se de Hank, comentando que, se ele fosse a 

Washington, gostaria de lhe apresentar sua esposa, o que também não escapa da malícia de 

Larry, que provoca Hank sugerindo que esse convite poderia ser interessante – antes mesmo 

de Hank responder qualquer coisa. O caldo entorna. Emory, pela terceira vez, lança um 

comentário ambíguo em relação à identidade de gênero da pessoa com quem Alan é casado, 

reiterando, pela via do cinismo, sua fluência entre pronomes e com isso desestabilizando 

Alan: “Sim, eles [referindo-se a Hank e Larry] adorariam conhecer ele – ela. Eu tenho um 

problema danado com pronomes”.
180

 

Esse é o gatilho para que ambos comecem a trocar ofensas. Alan, que ainda há pouco, 

no quarto, desculpava-se com Michael pelo jeito como se referira a Emory, perde o controle e 

libera todas as ofensas que estava recalcando desde o momento em que colocara os olhos 
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 “Cheese it! Here comes the socialite nun.” (CROWLEY, 2008, p. 48). 
178

 Parque público localizado em frente à Casa Branca e historicamente associado à presença de homens gays em 

busca da prática do cruising (pegação ou sexo casual). 
179

 “No, he’s not Harold. He’s for Harold.” (CROWLEY, 2008, p. 48). 
180

 “Yeah, they’d love to meet him – her. I have such a problem with pronouns.” (CROWLEY, 2008, p. 49). 
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sobre ele, apelando para um linguajar ofensivo e deixando explícito o desejo de eliminá-lo 

não somente de sua vista, mas do mundo: 

Alan: Que tal você me chupar! 

Emory: O que aconteceu com a sua esposa, ela tem problema na mandíbula? 

Alan: Bicha, viado, marica... anormal, chupador de rola! Eu vou te matar, seu 

maldito efeminado! Sua aberração maldita! ABERRAÇÃO! ABERRAÇÃO!
181

  

As ofensas disparadas contra Emory culminam, então, em violência física, com um 

soco que derruba Emory ao chão. Diante do pandemônio, todos se mantêm atônitos, e é a 

Bernard que Emory, sangrando, apela pedindo ajuda: “Ele está me matando!”, não sem algum 

drama: “[...] Eu estou MORRENDO DE HEMORRAGIA!”.
182

 Enquanto Bernard tenta ajudar 

o amigo, Hank parte para cima de Alan, buscando separá-lo de Emory e levando-o para outro 

canto da sala. Mesmo sangrando, Emory não perde a vaidade e comenta: 

Emory: Oh, meu rosto! 

Bernard: Ele estourou seu lábio, só isso. Vai ficar tudo bem.
183

  

É interessante observar que, “[q]uando a ira de Alan culmina em seu ataque contra 

Emory, [...] os ferimentos de Emory se concentram em sua boca” (VILLAREJO, 2016, p. 

299), como se a sua intenção, consciente ou não, fosse primordialmente calar o “viadinho”. 

Diante da cena, Michael mantém-se imóvel. Donald, por sua vez, não perde a chance 

de reificar Cowboy, pedindo-lhe que fique junto aos presentes embrulhados. A campainha 

volta a tocar e, diante da inércia de Michael, Donald dirige-se à porta, abrindo-a para revelar, 

finalmente, o convidado tão esperado: “Bem, Harold! Feliz aniversário. Você chegou na hora 

do show, que, como você pode ver, está acontecendo no chão”.
184

 Diante da chegada do 

aniversariante, Donald retoma o diálogo com o “presente” (Cowboy) para lembrá-lo de sua 

deixa – enquanto Harold cruza olhares inexpressivos com Michael. E Cowboy, novamente 

atuando como um boneco de corda, canta o “Parabéns pra você” pela segunda vez naquela 

noite, e mais uma vez lança um beijo, dessa vez na boca certa. Harold, sem expressão, afasta 

Cowboy, lê o cartão e ri histericamente. 

Michael, sob os olhos atentos de Donald, começa a se mover em direção ao bar, onde 

entorna uma taça de gim sem pestanejar. É o caminho rumo ao álcool que tira Michael do 
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 “How’d you like to blow me! / What’s the matter with your wife, she got lockjaw? / Faggot, fairy, pansy… 

queer, cocksucker! I’ll kill you, you goddamn little mincing swish! You goddamn freak! FREAK! FREAK!” 

(CROWLEY, 2008, p. 49). 
182

 “I’m BLEEDING TO DEATH!” (CROWLEY, 2008, p. 50). 
183

 “Oh, my face! / He busted your lip, that’s all. It’ll be all right.” (CROWLEY, 2008, p. 50). 
184

 “Well, Harold! Happy birthday. You’re just in time for the floor show, which, as you see, is on the floor.” 

(CROWLEY, 2008, p. 51). 
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estado de perplexidade e resignação com que ele até então havia reagido ao caos. E será o 

álcool, de que até aquela noite ele queria se manter distante, que o impulsionará para o caos. 

Com Harold presente, ninguém estará a salvo, e a sua chegada marca o final do primeiro ato 

da peça. Com isso,  

[…] a mudança de tom entre os momentos anteriores e aqueles após a chegada de 

Harold indica o movimento em direção à revelação (literalmente: saída do armário) 

de muitas coisas na narrativa: da memória, do desejo, da subjetividade, do vínculo 

erótico e da perda. (TINKCOM, 2016, p. 257, grifo do autor).  

O segundo ato de The Boys in the Band começa com Harold ainda rindo e Michael no 

bar. O diálogo da primeira cena é marcado pelas tensões entre os dois grandes amigos, e de 

forma geral é marcado por falas mais longas e menos sobrepostas, algo similar ao clima de 

sessão de terapia do início da peça. A chegada do homenageado da noite, logo após o ataque 

de fúria de Alan sobre Emory, modifica a interação do grupo e altera com ainda mais 

intensidade o humor do anfitrião. Harold provoca Michael e o desafia a encarar verdades 

incômodas, como alguém que conhece sua intimidade de maneira tão próxima que o desvenda 

e desmascara, atiçando-o. E Harold, como aniversariante, posiciona-se como a estrela da 

noite, sem remorsos:  

Michael: O que diabos é tão engraçado? 

Harold: A vida. A vida é uma maldita confusão de risadas. Você se lembra da 

vida.
185 

O comentário de Harold ilumina o estado de inércia em que Michael estava até aquele 

momento, como se tivesse momentaneamente esquecido da vida, mas também aponta para a 

posição distanciada que Michael assume em relação ao que significa estar vivo:  

A disposição de Harold de rir até mesmo dos aspectos mais amargos da experiência 

gay indica sua abertura para se impressionar com a ‘vida’ e seu caráter ridículo 

exagerado, funcionando também como arma crítica que equaliza o campo de disputa 

entre gay e hétero. (FAWAZ, 2016, p. 235).  

Diante da acusação de Michael de que estaria drogado e atrasado, Harold não se 

esquiva de expor sua intimidade – ainda que de modo depreciativo – para justificar sua 

liberdade de fazer o que bem entender. Ele afirma de modo rápido e incisivo: 

Harold: O que eu sou, Michael, é uma bicha judia, com a pele marcada de acne, feia 

e de 32 anos de idade – e se eu levo um tempo para me compor e se eu fumo um 
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 “What’s so fucking funny? / Life. Life is a goddamn laff-riot. You remember life.” (CROWLEY, 2008, p. 53). 
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pouco de maconha antes de criar coragem de expor essa cara ao mundo, não é da 

conta de ninguém além da minha. E como está você essa noite?
186

 

Ainda que não seja “da conta de ninguém” o que ele precisa fazer ou consumir para se 

sentir confortável com a própria aparência, “[...] é ‘da conta’ do espectador saber o que faz 

parte do preparo para a vida social das aparências e que [...] essa habilidade de aparecer – de 

se assumir – será conjugada com sua capacidade de consumir” (TINKCOM, 2016, p. 257). A 

relação entre aparência, opiniões alheias e consumismo está presente em várias falas da peça, 

tornando aparentes “[...] os custos de se assumir, tanto no sentido do preço das coisas (e o 

trabalho necessário para comprá-las – daí o lamento de Michael sobre suas dívidas) e do 

conhecimento do fetiche da mercadoria que deve ser aceito e negado” (p. 257, grifo do autor). 

Retomando De Villiers (2012, p. 13), a estratégia da opacidade diz respeito a modos 

de existência queer que transitam nos espaços entre o assumir e o esconder, tal qual ocorre 

com as estratégias de Harold
187

 de revelar algo de si ao mesmo tempo em que reconhece as 

fronteiras entre o que é público e o que é privado. Essa estratégia, “[…] que está mais 

próxima do modo de comportamento ‘ocultar enquanto revela’ de Foucault, demonstra o 

poder imenso que o anonimato tem de confundir e transformar noções do eu” (p. 13). Harold 

é “visível”, mas de acordo com seus próprios termos, assim como a sua homossexualidade. 

De certa forma, ele é um personagem também desalinhado, numa leitura paranoica, com as 

demandas do seu tempo, uma vez que “[a] liberação gay havia priorizado declarações 

públicas de homossexualidade, mas [...] para Harold, os códigos e o camp forneciam o 

bastante em termos de conexão queer” (VIDER, 2016, p. 203). Como estratégia de 

autoproteção, a opacidade funciona, em sentido simbólico, como o vapor das saunas gays, 

mantendo visível (ou perceptível) apenas o que se deseja que seja exibido ao outro:  

[…] deixar muitos vestígios frequentemente significou que o sujeito queer se deixou 

aberto para o ataque. Em vez de ser claramente disponível como evidência visível, a 

identidade queer existiu como sugestão, fofoca, momentos fugazes e performances 

com as quais aqueles dentro de sua esfera epistemológica devem interagir – 

evaporando ao menor toque daqueles que eliminariam a possibilidade queer. 

(MUÑOZ, 1996, p. 6).  

Como estratégia política de resistência às ideologias dominantes e as forças sociais 

que as sustentam, a opacidade guarda relação com o que Jameson nomeia como “estratégias 
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 What I am, Michael, is a thirty-two-year-old, ugly, pockmarked Jew fairy – and if it takes me a while to pull 

myself together and if I smoke a little grass before I can get up the nerve to show this face to the world, it’s 

nobody’s goddamn business but my own. And how are you this evening?” (CROWLEY, 2008, p. 53). 
187

 A opacidade de Harold também é perceptível no estilo vocal utilizado na interpretação de Leonard Frey: 

“[Frey] interpreta Harold [com um tom] sarcástico, sem expressão e nasal, com afetação e voz sempre 

controladas – mesmo quando cai na risada ou oferece uma resposta mordaz.” (VIDER, 2016, p. 199).  
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dissimuladas” – sendo “dissimulação” um termo de especial relevo nas ações dos personagens 

de The Boys in the Band: 

Para o marxismo, contudo, o próprio conteúdo de uma ideologia de classe é 

relacional, no sentido de que seus “valores” sempre se posicionam em relação à 

classe oponente, e se definem em oposição a ela: normalmente, a ideologia de uma 

classe dominante explorará várias estratégias da legitimação de seu próprio poder, 

enquanto uma cultura ou ideologia oposta buscará, amiúde de maneira velada e 

empregando estratégias dissimuladas, contestar e minar o “sistema de valores” 

dominante. (JAMESON, 1992, p. 76, grifo meu). 

Michael, então, afasta-se e prepara outro drinque, novamente sob os olhares atentos de 

Donald. Talvez mais do que qualquer outro convidado, Donald sabe, a partir da conversa que 

tiveram no início, o que está em jogo se Michael abrir mão da sobriedade e voltar a se atirar à 

bebedeira.  

Diante da surpresa de Harold com o seu estado, Emory explica que foi agredido por 

Alan, que continua cabisbaixo no sofá. E Michael alerta, em tom provocativo, que Harold 

tome cuidado, afinal, aquele “tipo de conversa” irrita Alan. Harold, agora um aliado na 

sensibilidade camp de Emory, questiona: “Quem é ela? Quem era ela? Quem ela espera 

ser?”.
188

 Após Hank tomar a frente e lhe explicar que se trata de Alan McCarthy, e Michael 

lhe pedir desculpas por não o ter apresentado formalmente, Harold sinaliza, de maneira 

sarcástica, que a fama de Alan o precede: “Não é o famoso colega da faculdade? [...] Eu 

finalmente posso conhecer o bom e velho Alan depois desses anos todos. E de black tie 

também. É essa a sua surpresa pra mim, Michael?”.
189

 É de se confabular os motivos pelos 

quais Alan seria tão comentado por Michael com seus amigos gays de Manhattan. 

Alan está, nesse momento, na cova dos leões. Larry comenta que o amigo hétero de 

Michael é quem deve ter ganhado uma surpresa, e Donald, na mesma linha, complementa 

dizendo que Alan estava completamente sem palavras. Além de quieto, ele parecia 

inanimado: 

Mas há algo profundamente estranho na súbita perda de vontade de Alan depois de 

bater em Emory. Ele parece ter perdido seus poderes de fala e movimento, sua 

efetividade. Ele se torna indefeso, desprotegido. Algo no caráter queer do cômodo e 

de seus habitantes o hipnotiza, como uma criança enfeitiçada em um conto de fadas. 

A organização das forças do mundo entrou em parafuso. Ele agora está cheio de e 

comandado por bichas, e o cara hétero se reduz a tatear pelas margens. (KUSHNER, 

2008, p. xiii).  

                                                     
188

 “Who is she? Who was she? Who does she hope to be?” (CROWLEY, 2008, p. 54). 
189

 “Not the famous college chum. […] I finally get to meet dear ole Alan after all these years. And in black tie 

too. Is this my surprise from you, Michael?” (CROWLEY, 2008, p. 54). 
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Emory, ainda se recuperando da agressão, diz que espera que “ela” ainda esteja em 

choque: “Ela é uma besta!”.
190

 Confuso, Cowboy pergunta se também é aniversário de Alan. 

Esse tipo de manifestação contribui para a caracterização cômica do personagem: 

Cowboy, na verdade, é a realização do humano reificado em sua forma nascente, e 

as trocas de conversa que ele tem com os outros homens [...] enfatizam sua função 

como objeto de desejo erótico e de brincadeira pela insistência em tomá-lo por 

estúpido, inarticulado, socialmente desajeitado, nervoso e desprovido de insights 

sobre o mundo queer que ele passou a habitar. (TINKCOM, 2016, p. 261).  

Essa é a deixa para que os atributos do seu “presente” sejam notados por Harold, que 

também o objetifica em tom sarcástico, como se o intelecto de um michê tivesse alguma 

relevância para os fins para os quais fora levado até ali: 

Emory [para Harold]: Essa é a sua surpresa. 

Larry: Falando de bestas. 

Emory: De mim para você, querido. Você gosta? 

Harold: Ah, eu acho que ele tem um rosto e um corpo interessantes, mas isso me 

brocha, porque não dá pra ter uma conversa inteligente sobre arte com ele. 
Emory: Sim, não é uma pena? 
Harold: Eu nunca conseguiria amar alguém assim. 

Emory: Nunca. Quem conseguiria? 
Harold: Eu conseguiria e você conseguiria, tá aí quem conseguiria! Menina do céu, 

ela é maravilhosa! 

Emory: Ela pode ser burra, mas ela é toda sua! 

Harold: Não há regras nos assuntos do coração! [...].
191

  

O diálogo evidencia que, apesar do desdém, talvez todos ali potencialmente se 

relacionassem com Cowboy, assim como antes Bernard havia apontado que, apesar das 

diferenças, Emory adoraria estar no lugar de Larry e ter uma relação com um “insensível” como 

Hank. Além disso, além de Emory, Harold também troca os pronomes masculinos e femininos, 

objetivando “[...] não apenas desconstruir protocolos heteronormativos de gênero e sexualidade 

como também tornar a própria identidade queer visível aos outros homens gays apesar – e, de 

fato, – através de sua invisibilidade culturalmente forçada” (COHAN, 2016, p. 52).  

O presente de Emory fez sucesso, porém Harold diz que não vai lhe dar um beijo de 

agradecimento para não se sujar de sangue. Emory, então, repara nas manchas em seu suéter e 

Bernard oferece-se para ajudá-lo a se limpar. Michael diz para ele pegar um dos seus suéteres 

no quarto, e Donald faz questão de destacar o luxo do guarda-roupa, dizendo a Emory para 

pegar a peça que está no chão, de vicunha:  

                                                     
190

 “She’s a beast!” (CROWLEY, 2008, p. 55). 
191

 “That’s your surprise. / Speaking of beasts. / From me to you, darlin’. How do you like it? / Oh, I suppose he 

has an interesting face and body – but it turns me right off because he can’t talk intelligently about art. / Yeah, 

ain’t it a shame? / I could never love anyone like that. / Never. Who could? / I could and you could, that's who 

could. Oh, Mary, she’s gorgeous. / She may be dumb, but she’s all yours. / In affairs of the heart, there are no 

rules! […]”. (CROWLEY, 2008, p. 55). 



124 

 

 
 

[…] o suéter traz conforto a Emory, sua maciez e luxo sendo uma fonte de consolo 

após o ataque de Alan. Essa é, de fato, uma conjunção poderosa de sujeitos e 

objetos: o mais queer dos homens queer abraça a mais rara das mercadorias raras 

por sua possibilidade mais básica: vestir, cobrir, acolher. (TINKCOM, 2016, p. 260).  

Os dois sobem, enquanto Harold sumariza: “Apenas mais uma festa de aniversário 

com a turma”,
192

 quase como quem sequer estranha a confusão reinante diante da memória de 

tantas outras anteriores. Michael oferece um vinho que comprou especialmente para Harold e 

comenta que não queria que as coisas fossem daquele jeito, chamando o amigo pelo apelido, 

Hallie. Sem hesitar, Harold pergunta quem havia convidado Alan e Donald, de quem ele 

tampouco parece ser íntimo. Donald comenta: “Não há acidentes”.
193

 

Alan continua prostrado, tampando os ouvidos com as mãos, como se estivesse se 

esquivando de encarar os fatos, e Hank aproxima-se, perguntando se ele aceita uma bebida. 

Larry comenta rispidamente que Alan não vai ouvi-lo naquela posição, mas Harold, em tom 

de sabedoria, discorda: “Ele consegue ouvir cada palavra. Na verdade, ele não perderia uma 

palavra nem se isso o matasse”.
194

 

Alan finalmente reage. Ele afirma estar se sentindo mal e prestes a vomitar. Nesse 

momento de desespero, é a Hank que ele recorre para ajudá-lo a subir e ir ao banheiro. 

Enquanto isso, no quarto, já recomposto, Emory comenta com Bernard: “Oh, menina, o que 

eu faria sem você?”.
195

 E, olhando-se no espelho, diz: “Eu não estou pronta para o meu close-

up, sr. De Mille”,
196

 e adiciona, agora com suas próprias palavras: “E nem estarei pelas 

próxima duas semanas”.
197

  

Alan, então, chega apressado ao quarto, ameaçando vomitar pelo caminho, e Emory 

assusta-se achando que ele voltou para atacá-lo. Depois de vestir o suéter de Michael, ele e 

Bernard retornam para a sala, onde Harold, de modo flamboyant, acende um baseado e o 

oferece ao grupo: “LIGANDO! Alguém quer se juntar a mim?”,
198

 convite ao qual somente 

Cowboy responde positivamente, pegando o cigarro e fazendo ruídos ao inalar por entre os 

dentes. Michael comenta que acha o som daquele ritual bem humilhante, e se vira para fazer 

outro drinque. Larry, por sua vez, faz um comentário que destaca o uso de uma substância 

                                                     
192

 “Just another birthday party with the folks.” (CROWLEY, 2008, p. 56). 
193

 “There are no accidents.” (CROWLEY, 2008, p. 57). 
194

 “He can hear every word. In fact, he wouldn’t miss a word if it killed him.” (CROWLEY, 2008, p. 57). 
195

 “Oh, Mary, what would I do without you?” (CROWLEY, 2008, p. 58). 
196

 Fala da personagem Norma Desmond, interpretada pela atriz Gloria Swanson, no filme Sunset Boulevard [no 

Brasil, Crepúsculo dos deuses], dirigido por Billy Wilder e lançado em 1950. 
197

 “I am not ready for my close-up, Mr. De Mille. Nor will I be for the next two weeks.” (CROWLEY, 2008, p. 58). 
198

 “TURNING ON! Anybody care to join me?” (CROWLEY, 2008, p. 59). 
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popular entre os homens gays desde aquela época: “Eu odeio o cheiro que o poppers deixa 

nos dedos”.
199,200

 

Depois de retornar acompanhado de Bernard, Emory avisa Michael que deixou a 

lasanha no forno, dando a entender que estaria de saída. E Michael refuta a ideia com firmeza 

– ainda que de modo gentil –, afirmando que ninguém sairá do apartamento ou alterará os 

planos para a noite, custe o que custar. Ao observar o tom enfático de Michael, àquela altura 

já alcoolizado, Harold alerta os convidados: “Cuidado com o viado hostil. Quando ele está 

sóbrio, é perigoso. Quando ele bebe, é letal”.
201

 O aviso provavelmente se baseia em 

experiências anteriores. Porém, o “cuidado com o viado hostil” também soa como uma 

sinalização do perigo representado pela hostilidade das relações entre homens gays. E 

Michael volta a dizer, ainda mais enfático: “Ninguém vai a lugar algum!”.
202

  

O diálogo entre Harold e Michael é pontuado por observações oriundas de uma 

amizade muito íntima e de longa data, e por isso mesmo marcada por comentários cifrados 

cujo entendimento cabe apenas aos dois – excluindo principalmente Cowboy, o mais estranho 

entre os estranhos daquela festa: “Do que você dois estão falando? Eu não entendo nada”.
203

 

Ao mesmo tempo, Harold comporta-se como o aniversariante por excelência, observando 

tudo ao redor, e ocupando de certa forma o centro das atenções com anedotas sobre a própria 

vida partilhadas até com quem não conhece intimamente, como Donald: 

Harold: Eu deixo a minha maconha no armário de remédios. Numa caixa de Band-

aid. Alguém me disse que é o lugar mais seguro. Se os policiais chegarem, você 

sempre pode se trancar no banheiro e jogar o baseado privada abaixo. [...] Faz mais 

sentido do que no lugar onde eu estava guardando – no pote de orégano na prateleira 

de temperos. Eu esquecia toda hora e acidentalmente deixava minha mãe ligadona 

com a salada. Mas acho que ela gostou. Não importa a refeição que ela faça, até no 

café da manhã, ela diz [Harold imita uma voz de senhora de idade], “Vamos comer 

salada!”.
204

  

Cowboy é o alvo perfeito para os comentários maldosos de Michael e as reflexões 

sarcásticas de Harold – uma rede para o ping-pong entre os dois: 

                                                     
199

 “I hate the smell poppers leave on your fingers.” (CROWLEY, 2008, p. 59).  
200

 Poppers são medicamentos da classe dos nitritos inalados para fins recreativos. Também são conhecidos 

como a “droga do sexo”, especialmente no meio LGBTQIA+. 
201

 “Beware the hostile fag. When he’s sober, he’s dangerous. When he drinks, he’s lethal.” (CROWLEY, 2008, 

p. 60). 
202

 “Nobody’s going anywhere!” (CROWLEY, 2008, p. 60). 
203

 “What are you two talking about? I don’t understand.” (CROWLEY, 2008, p. 61). 
204

 “I keep my grass in the medicine cabinet. In a Band-Aid box. Somebody told me it’s the safest place. If the 

cops arrive, you can always lock yourself in the bathroom and flush it down the john. […] It makes more sense 

than where I was keeping it – in an oregano jar in the spice rack. I kept forgetting and accidentally turning my 

hateful mother on with the salad. But I think she liked it. No matter what meal she comes over for – even if it's 

breakfast – she says, ‘Let's have a salad!’” (CROWLEY, 2008, p. 61-62). 
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Michael: Você está certo, Harold. Não apenas ele não consegue conversar 

inteligentemente sobre arte, como ele não consegue conectar uma frase à outra. 
Harold: Mas ele é bonito. Ele tem uma beleza natural não natural. Não que isso 

signifique qualquer coisa. 
Michael: Isso não significa tudo. 
Harold: Continue repetindo isso a si mesmo enquanto seu cabelo cai aos montes.

205
 

Se anteriormente Emory já havia sido maldoso fazendo uma observação sobre as 

entradas no cabelo de Michael – um ponto sensível na autoestima do anfitrião –, agora Harold 

reforça a percepção de que o amigo está envelhecendo, e mal. Todavia, eles reconhecem que a 

passagem do tempo é especialmente cruel entre os gays – uma noção que, diga-se de 

passagem, persiste até os dias de hoje, com a ponderação de que a imagem da “bicha velha” 

alcança uma faixa etária superior à de Michael, por exemplo: 

Michael: Viados são piores do que mulheres em relação à idade. Eles acham que a 

vida acaba aos trinta. Beleza física não é tão importante assim. 
[...] 

Harold: [...] É apenas superficial e é transitória também. É terrivelmente 

transitória. Digo, o quanto ela dura – trinta ou quarenta ou cinquenta anos no 

máximo – dependendo do quão bem você cuida de si mesmo. E sem contar, é claro, 

que de qualquer forma você deve morrer antes que ela se esgote. É trágico. Ele 

[Cowboy] está absolutamente amaldiçoado!
206 

E segurando o rosto de Cowboy, como quem segura um crânio em pose 

shakespeariana, Harold comenta: 

Harold: Como a beleza dele pode jamais se comparar com a minha alma? E embora 

eu nunca tenha visto a minha alma, o rabino da minha mãe me disse que ela é uma 

maravilha. Eu, contudo, não consigo localizá-la pra dar uma olhada. E se eu 

pudesse, eu a venderia num instante por uma beleza superficial, transitória e sem 

significado! 

Michael [rindo]: Perdoe-o, Senhor, pois ele não sabe o que faz. 

Aproveitando a brecha no assunto religião, Harold aponta a hipocrisia – ou a 

comodidade – com que Michael lida com esse assunto, uma vez que “[...] a evidente rejeição 

da religião por Harold é um contraste ao vínculo ambivalente de Michael com o catolicismo 

[…]” (VIDER, 2016, p. 205). Assim como a inegável passagem do tempo, no caso de 

Michael, é encarada com subterfúgios, porém nunca totalmente negada, parece ser o mesmo 

caso em sua relação com a religião e a culpa incutida por sua criação religiosa:  

                                                     
205

 “You’re right, Harold. Not only can he not talk intelligently about art, he can’t even follow from one sentence 

to the next. / But he’s beautiful. He has unnatural natural beauty. Not that that means anything. / It doesn’t mean 

everything. / Keep telling yourself that as your hair drops out in handfuls.” (CROWLEY, 2008, p. 62). 
206

 “Faggots are worse than women about their age. They think their lives are over at thirty. Physical beauty is 

not that goddamn important!” […] / […] It’s only skin-deep and it’s transitory too. It’s terribly transitory. I 

mean, how long does it last – thirty or forty or fifty years at the most – depending on how well you take care of 

yourself. And not counting, of course, that you might die before it runs out anyway. Yes, it’s too bad about this 

poor boy’s face. It’s tragic. He’s absolutely cursed!”. (CROWLEY, 2008, p. 63). 
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Harold: Michael, você me mata. Você não sabe em qual lado da cerca você está. Se 

uma pessoa diz algo pró-religião, você fica contra. Se uma pessoa nega a Deus, você 

fica contra ela. Alguém poderia dizer que você tem algum problema nessa área. 

Você não consegue viver com ela e não consegue viver sem ela. 

[...] 

Você se agarra a essa grande apólice de seguro chamada “a” Igreja.
207 

No caso de Harold, a relação com a religião está nas marcas que ele carrega em seu 

próprio corpo. Além de ser um homem gay, ele é nitidamente judeu: “[...] Harold tem traços 

judeus em seu corpo: a rubrica descreve Harold como tendo um ‘rosto semita incomum’ e seu 

cabelo é descrito como ‘um cabelo preto encaracolado muito, muito apertado’, outro 

marcador de diferença corporal judia” (VIDER, 2016, p. 205). Os traços judeus em seu corpo 

estão entrelaçados com a sua imagem queer carregada de afetação. No caso de Michael, seu 

traço católico distintivo – a culpa – não é visível, porém está sempre presente. Conforme a 

fala já apontada anteriormente, ele assume a relação hipócrita com sua religião: 

Michael: Está certo. Eu sou um daqueles católicos realmente podres que ficam 

bêbados, pecam a noite inteira e vão à missa na manhã seguinte. 

Emory: [...] Depende do que você considera pecado. 

Michael: Você não pode calar sua maldita boca de marica e voltar para a maldita 

cozinha? 

Emory: Diga o que quiser – só não me bata!
208

 

A partir dessa última fala, é possível confabular o que diferenciaria Michael de Alan 

no tratamento violento direcionado a Emory. Na verdade, a fala de Michael na sequência da 

reflexão sobre pecado se conecta a essa agressão na medida em que quem o interpela é 

precisamente o “pecador” mais assumido entre todos ali. Michael destrata Cowboy pela 

beleza e juventude que não possui; e parece destratar Emory pela ausência de amarras (ou 

presença de traços de orgulho próprio), algo que igualmente lhe escapa. Emory, por sua vez, 

parece resignado e de certa forma protegido contra a agressividade verbal, contanto que não 

se parta para a agressão física. Como se presumisse que a aceitação completa nunca chegará, 

nem nesse ambiente entre seus pares, nem no mundo externo. Na continuação da conversa, 

porém, Michael reconhece a validade da fala de Emory, e Bernard, por sua vez, comenta algo 

que talvez se refira a violências raciais que possa ter sofrido ou ainda vir a sofrer em um 

mundo em que um homem branco, como Michael, pode se sentir como “Deus”: 

                                                     
207

 “Michael, you kill me. You don’t know what side of the fence you’re on. If somebody says something pro-

religion, you’re against them. If somebody denies God, you’re against them. One might say that you have some 

problem in that area. You can’t live with it and you can’t live without it. […] You hang on to that insurance 

policy called The Church.” (CROWLEY, 2008, p. 63-64). 
208

 “Right. I’m one of those truly rotten Catholics who gets drunk, sins all night and goes to Mass the next 

morning. / […] It depends on what you think sin is. / Would you just shup up your goddamn minty mouth and 

get back to the goddamn kitchen! / Say anything you want – just don’t hit me!”. (CROWLEY, 2008, p. 64). 
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Michael: Na verdade, eu acho que o Emory disse algo que faz sentido – eu só me 

confesso antes de entrar em um avião. 

Bernard: Você acha que o poder de Deus só existe a uma altura de 9.000 

quilômetros? 

Michael: Tem que existir. No chão, eu sou Deus. No ar, sou só mais um filho da 

puta assustado.  

Bernard: Eu tenho medo no chão.
209 

Após ter auxiliado Alan a subir ao banheiro, Hank retorna para a sala e logo se depara 

com o cinismo de Larry em relação a toda a boa vontade com o novo amigo hétero: “Bom, é 

maior do que um palito de pão?”,
210

 pergunta Larry, novamente apelando para insinuações 

sexuais entre Hank e Alan. “E como o grande herói está se sentindo?”, completa em tom de 

deboche, recebendo o desdém de Hank.
211

 

Nesse meio-tempo, Emory anuncia que o jantar está servido, e, em resposta ao elogio 

de Harold à sua lasanha, diz que seria uma boa esposa para alguém. De certa forma, essa 

projeção sugere o paradoxo presente na construção do personagem: embora Emory represente 

uma identidade queer que, segundo Edelman (2004, s.p.), deve “[...] insistir em perturbar, em 

tornar queer, a organização social [...] pois o queer jamais pode definir uma identidade; só 

pode perturbar uma identidade”, ela coexiste com outro desejo, mais alinhado à manutenção 

de uma vida aos moldes da realidade normativa. Enxergar-se como uma figura feminina (a 

esposa) que se coloca em posição de agradar o marido (cozinhando bem) revela uma visão um 

tanto limitante e possivelmente machista que permeia não apenas a fala de Emory, mas de 

outros convidados. “Eu poderia cozinhar, limpar um apartamento e entreter... Beije-me 

rápido, eu sou Carmen!”,
212

 diz ele, segurando uma flor entre os dentes e emulando a célebre 

personagem espanhola. Mas o próprio Emory, ao final do breve espetáculo, reconhece que 

não tem o suficiente para ser alguém como Carmen, ou seja, uma mulher: “Precisa de 

castanhola para esse tipo de coisa”.
213

  

O momento em que o prato principal é servido pontua, ao contrário de uma ceia 

tradicional, uma rodada de troca de farpas. Michael serve-se de mais um drinque, e Larry 

insiste nas observações de desdém. Após Emory perguntar a Hank o que ele deseja, Larry 

responde por ele: “Alan McCarthy, e não regule a maionese”.
214

 E cabe a Emory fazer o 

comentário a respeito daquela tumultuosa relação. Dirigindo-se a Hank, ele indaga: “Eu não 

                                                     
209

 “Actually, I suppose Emory has a point – I only go to confession before I get on a plane. / Do you think God’s 

power only exists at thirty thousand feet?/ It must. On the ground, I am God. In the air, I’m just one more scared 

son of a bitch. / I’m scared on the ground.” (CROWLEY, 2008, p. 65). 
210

 “Well, is it bigger than a breadstick?” (CROWLEY, 2008, p. 65).  
211

 “And how does the big hero feel?” (CROWLEY, 2008, p. 65). 
212

 “I could cook and do an apartment and entertain… Kiss me quick, I’m Carmen!” (CROWLEY, 2008, p. 66). 
213

 “One really needs castanets for that sort of thing.” (CROWLEY, 2008, p. 66). 
214

 “Alan McCarthy, and don’t hold the mayo.” (CROWLEY, 2008, p. 66). 
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consigo acompanhar vocês dois – achei que você estava bravo com ele – e agora ele está 

sendo maldoso com você. O que é que está rolando?”.
215

  

Assim como os amigos começam a agir em círculos viciosos (Michael bebendo; 

Donald observando Michael; Larry e Hank trocando farpas), Cowboy volta a ser o alvo do 

escárnio coletivo, porém, também expondo, com a ajuda de Harold, o aspecto pedante da vida 

de Michael. Espontaneamente Cowboy observa que a lasanha de Emory se parece com outra 

coisa: 

Cowboy: O que é isso? 

Larry: Lasanha. 

Cowboy: Parece espaguete e almôndegas tipo amassados.  

Donald: É que ela estava na sauna. 

Cowboy: Estava mesmo? 

Michael [imitando a voz de Cowboy]: Parece espaguete e almôndegas tipo 

amassados. Ah, sim, Harold, verdadeiramente invejável. 

Harold: Ao contrário de você, que conhece tanto sobre haute cuisine. [...] 

Cowboy [falando da comida]: Isso é bom. 

[...] 

Michael: Enche a boca pra ficar de bico calado.
216

  

Apesar de ter sido agredido por Alan, Emory, no papel da boa esposa que cozinhou o 

jantar e se preocupa com o bem-estar de todos, e sem poder comer a própria comida em razão 

da boca ferida, demonstra pela primeira vez empatia por seu agressor e se preocupa se 

ninguém vai levar um prato para ele. Talvez tendo ouvido a menção ao seu nome, Alan, no 

quarto, levanta-se e começa a descer a escada lentamente. Até ele chegar ao piso inferior, a 

ignorância de Cowboy – e também de Hank – agora é ilustrada por sua parca bagagem 

cultural – em especial sobre teatro: 

Michael: Senhoras e senhores. Corrigindo: senhoras e senhoras, eu gostaria de 

anunciar que vocês acabaram de comer Sebastian Venable. 
Cowboy: Acabamos de comer o quê? 

Michael: Não o que, idiota. Quem. Um personagem numa peça. Uma bicha que foi 

comida viva. [...]. 
Cowboy: Jesus. 
Hank: Foi Edward Albee que escreveu essa peça? 
Michael [explicando normalmente, sem nenhum tom de superioridade]: Não. 

Tennessee Williams.  

Hank: Ah, sim. 

Michael: Albee escreveu Quem tem medo de Virginia Wolf?. 
Larry: Tonto. 

                                                     
215

 “I can’t keep up with you two – I thought you were mad at him – now he’s bitchin’ you. What gives?” 

(CROWLEY, 2008, p. 66). 
216

 “What is it? / Lasagna. / It looks like spaghetti and meatballs sorta flattened out. / It’s been in the steam room. 

/ It has? / It looks like spaghetti and meatballs sorta flattened out. Ah, yes, Harold – truly enviable. / As opposed 

to you, who knows so much about haute cuisine. […] / It’s good. / […] Stuff your mouth so that you can’t say 

anything.” (CROWLEY, 2008, p. 66-67). 
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Hank: Eu sei disso. Eu só pensei que talvez ele tivesse escrito essa outra também. 

[...] Qual a diferença? Não dá pra saber. 
Cowboy: Edward quem?

217
  

A menção a Sebastian Venable é uma referência satírica ao personagem da peça 

Suddenly Last Summer (De repente no último verão), de Tennessee Williams, escrita em 

1957. Na peça, Sebastian é devorado “por uma turba de garotos famintos, sendo um 

referencial cômico do humor camp” para os personagens de The Boys in the Band (SILVA, 

2007, p. 139). Ademais, a peça de Williams é exemplo da dramaturgia criticada por 

Kauffmann (1966a), e sua menção na peça de Crowley não é gratuita:  

Lançada ao final dos anos 1950, Summer representa uma coda adequada a essa 

década rígida ao começar após o assassinato de um anti-herói gay e ao finalmente 

revelar o segredo de Sebastian – sua preferência por meninos estrangeiros insinuada 

ao longo da peça – como sua morte aberrante. Dez anos depois, os convidados da 

festa de Crowley encontram material para piadas no destino de Sebastian e não têm 

problemas em nomear sua sexualidade abertamente, mesmo diante de um penetra 

agressivo. (SCHIAVI, 2001, p. 87). 

O desconhecimento sobre dois dramaturgos gays do período indica um desdém que, 

em última instância, também poderia ser sentido por Crowley, ainda que essa fosse sua estreia 

como escritor de teatro. Tanto o gay “fora do meio” quanto o garoto de programa alienado 

não demonstram nenhum apreço especial àqueles “grandes” nomes. Porém, a falta de valor 

intelectual, no caso de Cowboy, é logo atrelada a uma falta de valor material – já que ele é 

visto mais como um produto do que como pessoa, ainda que ele mantenha algum orgulho de 

seu valor: 

Michael: Quanto você pagou por ele? 

Emory: Foi uma barganha. 

[...] 

Cowboy: Eu não sou uma barganha. Eu custo 20 dólares.
218 

Enquanto Emory, Bernard e Cowboy discretamente se retiram para a cozinha, Michael 

inicia, repentinamente, uma série de ataques a Harold, mas sem soar agressivo, ou seja, como 

se apenas constatasse a realidade de um dia comum na vida do amigo: 

Michael: Você é absolutamente paranoico a respeito de absolutamente qualquer 

coisa. 

Harold: Ah, sim, nem me fale.  

                                                     
217

 “Ladies and gentlemen. Correction: Ladies and ladies, I would like to announce that you have just eaten 

Sebastian Venable. / Just eaten what? / Not what, stupid. Who. A character in a play. A fairy who was eaten 

alive. […] / Jesus. / Did Edward Albee write that play? / No. Tennessee Williams. / Oh, yeah. / Albee wrote 

Who’s Afraid of Virginia Woolf?. / Dummy. / I know that. I just thought maybe he wrote that other one too. […] 

What’s the difference? You can’t add. / Edward who?”. (CROWLEY, 2008, p. 68-69). 
218

 “How much did you pay for him? / He was a steal. […] / I’m not a steal. I cost twenty dollars.” (CROWLEY, 

2008, p. 69). 
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Michael: Você passa fome o dia todo, vivendo de café e queijo cottage pra poder se 

empanturrar numa única refeição. Então você fica culpado e geme e lamenta sobre o 

quão gordo e feio você está quando na verdade você não está nem mais gordo nem 

mais magro do que sempre foi. 

[...] 

... E esses atrasos patológicos. É completamente louco. 

Harold: Virando. 

Michael: Ficando na frente do espelho do banheiro por horas e horas antes de poder 

sair na rua. E sem parecer diferente depois de sabe lá quantas aplicações de sei lá 

quantas pomadas e cremes e máscaras.
219

  

Essa relação com tratamentos cosméticos também não é diferente para Michael, com 

seus sprays para cabelo, por exemplo. Michael está envelhecendo – tanto quanto os outros, 

afinal de contas –, e esse lembrete da própria decadência parece instigá-lo a atacar, no outro, o 

que ele abnega em si mesmo: 

Harold: Eu tenho pele ruim, o que posso dizer? 

Michael: E quem não teria depois de deliberadamente pegar um par de pinças e 

deliberadamente mutilar seus poros – não é de se espantar que você tenha buracos 

na cara depois do trabalho de porco que fez em si mesmo ano após ano! 

Harold: Sua porca odiosa. 

Michael: Sim, você tem cicatrizes no rosto – mas elas não são tão ruins assim e se 

você parasse com isso não teria mais do que você já se presenteou. 

Harold: Você realmente gostaria que eu te cumprimentasse por ser tão honesto, não 

gostaria? Por ser meu melhor amigo que me diria as coisas que nem meus melhores 

amigos diriam. Porco.
220

  

Harold reconhece os laços de intimidade de sua amizade com Michael, mas isso não o 

impede de lhe dirigir xingamentos que remetem ao animal que se refestela na imundice. E 

Michael continua: 

Michael: E as pílulas! Harold tem juntado, economizado e guardado barbitúricos no 

último ano como um maldito esquilo. Centenas de Nembutais, centenas de Seconais. 

Tudo em preparação e antecipação pro longo inverno da sua morte. Mas eu lhe digo 

agora, Hallie. Quando a hora chegar, você nunca terá coragem. Nem sempre é como 

acontece nas peças, nem todas as bichas se matam no final da história.  

Harold: O que você diz pode ser verdade. Sem dúvidas o tempo dirá. Mas, nesse 

meio-tempo, você deixou de fora um detalhe – os cosméticos e adstringentes estão 

pagos, o banheiro está pago, as pinças estão pagas e as pílulas estão pagas!
221 

                                                     
219

 “You starve yourself all day, living on coffee and cottage cheese so that you can gorge yourself at one meal. 

Then you feel guilty and moan and groan about how fat you are and how ugly you are when the truth is you’re 

not fatter or no thinner than you ever are. […] … And this pathological lateness. It’s downright crazy. / Turning. 

/ Standing before a bathroom mirror for hours and hours before you can walk out on the street. And looking no 

different after Christ knows how many applications of Christ knows how many ointments and salves and creams 

and masks.” (CROWLEY, 2008, p. 70). 
220

 “I’ve got bad skin, what can I tell you. / Who wouldn’t after they deliberately take a pair of tweezers and 

deliberately mutilate their pores – no wonder you’ve got holes in your face after the hack job you’ve done on 

yourself year in and year out! / You hateful sow. / Yes, you’ve got scars on your face – but they’re not that bad. 

And if you’d leave yourself alone you wouldn’t have any more than you’ve already awarded yourself. / You’d 

really like me to compliment you now for being so honest, wouldn’t you? For being my best friend who will tell 

me what even my best friends won’t tell me. Swine.” (CROWLEY, 2008, p. 70-71). 
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A resposta de Harold funciona como ponto final às acusações de Michael, inclusive 

porque tocam no ponto sensível da turbulenta vida econômica do amigo. As estratégias de 

opacidade de ambos – assim como no caso da amizade de Michael com Justin Stuart – dizem 

respeito a modos distintos de encarar as dimensões exteriores da realidade e de manipular as 

opiniões externas que se baseiam justamente nessas aparências:  

No final das contas, Michael e Harold representam dois métodos distintos de 

gerenciar informações através da performance social, de negociar [uma] “identidade 

deteriorada” entre insiders e outsiders. Michael inicia a festa feliz o bastante, 

mantendo distância do álcool e dos cigarros, mas começa a desmoronar quando o 

heterossexual autodeclarado Alan chega inesperadamente, exatamente no momento 

em que Michael e seus amigos se recordam e repetem uma dança sincronizada de 

Fire Island. Harold se recusa a modular sua performance. Quando conhece Alan, em 

vez de disfarçar, Harold diz em tom camp “Quem é ela? Quem era ela? Quem ela 

espera ser?”. Ao mesmo tempo, talvez ninguém venha a saber completamente quais 

são as feridas psicológicas que Harold carrega: como revela Michael, Harold está 

acumulando comprimidos para um fim dramático. Como estratégia para negociar o 

estigma, a opacidade de Harold impede que outras pessoas saibam, a qualquer 

momento, se ele está se autodestruindo ou rindo por dentro. (VIDER, 2016, p. 199). 

Ao menos momentaneamente a troca de farpas cessa, pois Emory e Bernard retornam 

à sala cantando “Parabéns pra você” com Cowboy, que carrega o bolo decorado com velas. 

Após Harold apagá-las com um sopro, Emory, em certo tom de piedade, comenta: “Ahhhh, 

ela tem 32 anos de juventude”,
222

 deixando claro que com certeza essa não é uma festa de 

adolescentes. Aproveitando a deixa, Michael volta a se servir de mais uma bebida. Hank, 

então, lembra Harold de abrir os presentes.  

O primeiro que ele pega é um quadro emulando uma placa imobiliária, presente de 

Larry feito por ele mesmo. Emory define bem o presente: “Ah, pop art gay!”.
223,224

 Cowboy, 

em seu estilo espontâneo e honesto, solta mais um “Não entendi”.
225

  

                                                                                                                                                                   
221

 “And the pills! Harold has been gathering, saving and storing up barbiturates for the last year like a goddamn 

squirrel. Hundreds of Nembutals, hundreds of Seconals. All in preparation for and anticipation of the long winter 

of his death. But I tell you right now, Hallie. When the time comes, you’ll never have the guts. It’s not always 

like it happens in plays, not all faggots bump themselves off at the end of the story. / What you say may be true. 

Time will undoubtedly tell. But, in the meantime, you’ve left out one detail – the cosmetics and astringents are 

paid for, the bathroom is paid for, the tweezers are paid for, and the pills are paid for!” (CROWLEY, 2008, p. 

71). 
222

 “Awwww, she’s thirty-two years young!” (CROWLEY, 2008, p. 72). 
223

 “Oh, gay pop art!” (CROWLEY, 2008, p. 72). 
224

 Movimento artístico cuja origem remonta aos anos 1950 e que alcançou sua popularidade, especialmente nos 

Estados Unidos, na década seguinte, sobretudo a partir do sucesso de expoentes do movimento como Andy 

Warhol, figura central da arte pós-moderna na análise de Jameson (1996). A menção à pop art em The Boys in 

the Band faz sentido visto que em Manhattan se localizava a Factory, estúdio e QG criativo de Warhol e sua 

trupe. A título de curiosidade, no verão de 1967, enquanto Crowley escrevia sua peça, Warhol lançava no 

circuito alternativo de cinema de Nova York o curta erótico Meu michê, filmado dois anos antes em Fire Island. 

Do mesmo ano é a famosa “capa da banana” assinada por Warhol para o disco The Velvet Underground and 

Nico, da banda nova-iorquina The Velvet Underground, cf. Scherman e Dalton (2010). 
225

 “I don’t get it.” (CROWLEY, 2008, p. 73). 
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Harold, então, abre mais um pacote, que, pelo cartão, descobre ter vindo de Hank. Ao 

escolher uma peça de vestuário para presentear uma pessoa como Harold, Hank, 

aparentemente pouco afeito a questões de moda – ao contrário de seu companheiro –, 

comprou o risco de ser desdenhado:  

Harold: Ah, que suéter bacana! Obrigado, Hank. 

Hank: Você pode devolver e escolher outro, se quiser. 

Harold [disfarçando a pouca empolgação]: Eu acho que esse é bacana.
226 

Harold desembrulha mais um presente e descobre um par de joelheiras monogramadas 

e enfeitadas com joias, presente de Bernard, o que lhe traz risos de satisfação. Diante da 

revelação, cabe a Emory, o expert no assunto, decretar: “Bernard, você é muito camp!”.
227

 

Apesar de destratá-lo, é com Emory que Michael partilha, entre outras coisas, a 

influência camp das antigas estrelas de cinema. Tal qual ocorre com Harold, a agressividade 

de Michael pode ser resultado da identificação indesejada com quem a princípio ele acha que 

não tem nada em comum. Em oposição, Hank contrapõe o contato com o cinema com o 

contato com os esportes, algo mais próximo do universo masculinizado em que crescera: 

Michael [dirigindo-se a Bernard]: Todo mundo já ouviu falar de Gloria DeHaven e 

Billy De Wolfe, bem, essa aqui é a Rosemary DeCamp! 

Bernard: Quem? 

Emory: Eu nunca perco um filme de Rosemary DeCamp. 

Hank: Eu nunca ouvi falar dela. 

Cowboy: Nem eu. 

Hank: Nem todo mundo aqui passou a infância num cinema, Michael. Alguns de 

nós jogávamos beisebol.
228  

 

Por fim, Harold abre o último presente, de Michael, e fica em silêncio. Ao contrário 

dos agradecimentos anteriores, este é mais discreto. Apesar das animosidades com seu melhor 

amigo, “[…] Harold continua comprometido com distinguir as intimidades conhecidas que 

devem ser tornadas públicas e aquelas que devem ser mantidas junto ao coração” (FAWAZ, 

2016, p. 236). Harold decide não mostrar a ninguém o conteúdo do embrulho: 

Harold: Obrigado, Michael. 

Michael: O quê? Ah. De nada. 

Larry: O que é, Harold? 

  

                                                     
226

 “Oh, what a nifty sweater! Thank you, Hank. / You can take it back and pick out another one if you want to. / 

I think this one is just nifty.” (CROWLEY, 2008, p. 73). 
227

 “Bernard, you’re a camp!” (CROWLEY, 2008, p. 73). 
228

 “Y’all heard of Gloria DeHaven and Billy De Wolfe, well, dis here is Rosemary De Camp! / Who? / I never 

miss a Rosemary De Camp picture. / I’ve never heard of her. / Me neither. / Not all of us spent their childhood in 

a movie house, Michael. Some of us played baseball.” (CROWLEY, 2008, p. 73-74). 
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Harold: É uma fotografia dele numa moldura prateada.
229

 E há uma inscrição 

gravada e a data. 

Bernard: O que diz? 

Harold: Só... algo pessoal.
230  

Novamente, Harold demonstra que sabe manejar o que ele deseja revelar ao mundo e o 

que manter em sua intimidade. Da parte de Michael,  

[…] dar sua fotografia de presente para Harold permite que a imagem seja trocada 

entre os dois homens e que seja, como diz a expressão, um símbolo de seu afeto. O 

equivalente desse símbolo, porém, não pode ser mostrado ou estabelecido; ele é 

explicitamente inestimável e forma, assim, a coisa que pode desafiar a lógica 

insistente da reificação e do fetiche da mercadoria. (TINKCOM, 2016, p. 261, grifo 

do autor).  

Assim como ocorrera logo antes da chegada de Alan, cabe de novo a Bernard colocar 

música. Ele faz isso a pedido de Michael, que curiosamente lembra-se de animar a festa após 

o momento de silenciosa e lacônica intimidade com Harold sobre o seu presente.  

Sentindo-se melhor, Emory afirma que gostaria de dançar. Bernard coloca uma música 

lenta, romântica, e ele dança junto com o amigo. Formando pares, Larry puxa Michael para 

dançar e Harold convida Cowboy, embora sem sucesso, pois o “objeto” não sabe mover os 

pés. Nesse momento, então, Harold percebe a presença de Alan na escada e pergunta se ele 

quer dançar, deixando subentendido que Alan é mais um “deles”, incluindo-o entre os pares 

de bichas. Diferentemente da primeira interrupção de Alan, agora a música e a dança não 

param diante da sua presença na sala. Emory, ao atentar à cena, anuncia com um novo 

apelido: “Yvonne, a Terrível, está de volta”.
231,232

  

Assim que Michael percebe a presença do amigo convalescente, ele logo o impede de 

alcançar a porta e ir embora. Segundo Costa (2013, p. 36), essa cena seria um exemplo da 

“consciência teatral” dos personagens, ou seja, de sua performance como se a vida fosse uma 

peça,
233

 com deixas e movimentos previsíveis: “Há momentos na peça em que os personagens 

parecem se dirigir como [se estivessem] em uma peça dentro da peça”. Quando, por exemplo, 

Alan finalmente desce as escadas e Michael diz:“Ah, oi, Alan. Está melhor? É por aqui que 

                                                     
229

 Segundo Crowley (THE BOYS..., 2020), no porta-retratos utilizado como objeto cênico na peça havia uma 

fotografia dele mesmo, o que sobrepõe mais uma camada de proximidades entre criador e criatura. 
230

 “Thank you, Michael. / What? Oh. You’re welcome. / What is it, Harold? / It’s a photograph of him in a 

silver frame. And there’s an inscription engraved and the date. / What’s it say? / Just… something personal.” 

(CROWLEY, 2008, p. 74). 
231

 “Yvonne the Terrible is back.” (CROWLEY, 2008, p. 75).  
232

 Sátira com o apelido do czar russo Ivã IV (1530-1584), conhecido como Ivã, o Terrível. Entre outras 

características, o czar ficou famoso por suas excentricidades e pelas violentas crises de raiva. Em um desfecho 

trágico, uma dessas crises o levou a assassinar seu filho mais velho e herdeiro do trono. 
233

 Outro exemplo dessa consciência ocorre no primeiro ato, quando Michael diz, após desabafar sobre seus pais, 

“Finis. Applause.” (CROWLEY, 2008, p. 13). 
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você entrou, não é?”.
234

 Na sequência, além de interromper a saída do amigo, Michael pega-o 

pelo braço e o leva de volta para a sala, junto aos demais.  

O tempo sozinho dentro do banheiro, após ter agredido Emory, parece ter feito Alan 

recuperar as energias para escapar do escrutínio de sua vítima e dos amigos sem maiores 

explicações ou sinais de arrependimento. Com a festa em andamento, porém, Michael 

interrompe a música e avisa a todos, já soando um pouco descontrolado, que dará início a um 

jogo. Existe um contexto para essa proposta, afinal, depois do “Parabéns pra você”, da 

abertura dos presentes e do corte do bolo, propor uma atividade para entreter os convidados 

não seria nada incomum. Michael, portanto, utiliza o próprio desenrolar da festa para 

escamotear suas intenções de expor todos os presentes, especialmente Alan. Porém, é difícil 

saber se ele teria sugerido esse mesmo jogo não tivesse ocorrido a violência contra o seu 

amigo ou mesmo se Alan sequer tivesse aparecido no apartamento. 

Em tese, caberia ao aniversariante – e não ao anfitrião – estabelecer os desejos para a 

noite. Harold, inclusive, insiste para que Michael deixe Alan ir embora, mas sem sucesso. No 

fundo, talvez Harold compreenda que aquela pessoa está deslocada desde o início e não há 

razão alguma para que ela permaneça ali. Diante da tirania de Michael, a vontade de Harold 

fica em segundo plano.  

Segundo Michael, Alan pode ir embora, se assim o desejar, mas não sem participar 

daquilo que será proposto. A artimanha de Michael precisa se concretizar antes que qualquer 

pessoa vá embora da festa. De início, ninguém sabe a qual jogo Michael se refere. Emory 

arrisca um nome, mas Michael alfineta, dizendo que provavelmente aquela sugestão seria 

“coisa de bichinha” demais para Alan jogar: “[...] ele não seria bom nisso”.
235

 Fica implícito 

que, para Michael, por ter partido de Emory, a ideia é de limitado interesse ou do 

conhecimento somente de “bichinhas”, reforçando o estereótipo de Emory como gay 

efeminado e afetado. De outro modo, a fala também dá a crer que Alan não seria bom em tal 

jogo tanto por ser homofóbico, como por ele não ser aquele “tipo” de gay, mas outro.  

Harold pergunta se Michael gostaria de jogar o jogo da verdade, indicando que já 

compreendeu a real intenção do amigo com toda aquela mobilização. Michael, porém, 

finalmente revela o nome do jogo: Assuntos do Coração. Como vimos, essa não é a primeira 

menção na peça a esse nome; ao comentar sua disposição em aproveitar o presente de Emory 

                                                     
234

 “Oh, hello, Alan. Feel better? This is where you came in, isn’t it?” (CROWLEY, 2008, p. 75). 
235

 “[…] he wouldn’t be any good at it.” (CROWLEY, 2008, p. 76). 
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(o Cowboy), Harold salienta: “Não há regras nos assuntos do coração”.
236

 Michael estava 

presente naquele momento, então ele retoma: 

Michael: Nos assuntos do coração, não há regras. Não é mesmo, Harold? 

Harold: É o que eu sempre digo.
237 

Na fortuna crítica de The Boys in the Band, é frequente a comparação com uma das 

peças mais famosas de Edward Albee, e um dos elementos em comum é o jogo proposto 

pelos personagens principais para torturar psicologicamente convidados de uma festa: “A 

peça foi considerada uma Quem tem medo de Virginia Woolf? fora do armário em suas 

versões extremas de comédia camp e melodrama, pela semelhança de suas estruturas e 

situações dramáticas, além de uma versão própria do jogo ‘Get the Guests’ [Pegar os 

convidados] […]” (COSTA, 2013, p. 32).  

Trata-se, segundo a explicação que Michael dá a Cowboy, de um jogo que ele acabou 

de inventar – uma mistura de jogo da verdade com Detetive, mas com um toque novo. A essa 

altura da noite, drinque após drinque, Michael já está bastante alcoolizado. Por essa razão, é 

difícil cogitar que ele tenha criado uma brincadeira completamente nova, com regras bem 

definidas, precisamente naquele momento. Talvez isso seja algo que ele já quisesse colocar 

em prática há mais tempo, ou seja, é possível que a sua proposição tenha algo de premeditado. 

No entanto, Alan, chamando-o pelo apelido, Mickey, volta a dizer que está indo embora, 

recebendo, em troca, uma resposta agressiva: 

Michael: Fique onde você está. 
Harold: Michael, deixe ele ir embora. 
Michael: Ele não quer ir. Se quisesse, teria ido embora muito tempo atrás – ou nem 

teria vindo aqui pra início de conversa.
238

  

Ao insistir no apelido, como se estivesse apelando a qualquer resquício de empatia ou 

intimidade, Alan recebe uma ameaça – e uma afirmação de identidade: 

Michael: Meu nome é Michael. Me chamam de Michael. Você nunca deve chamar 

de Mickey alguém chamado Michael. Nós que nos chamamos Michael ficamos 

muito nervosos com isso. Se você não acredita – tente.
239

  

                                                     
236

 “In affairs of the heart, there are no rules!” (CROWLEY, 2008, p. 55). 
237

 “In affairs of the heart, there are no rules. Isn’t that right, Harold? / That’s what I always say.” (CROWLEY, 

2008, p. 77). 
238

 “Stay where you are. / Michael, let him go. / He really doesn’t want to. If he did, he’d have left a long time 

ago – or he wouldn’t have come here in the first place.” (CROWLEY, 2008, p. 77). 
239

 “My name is Michael. I am called Michael. You must never call anyone called Michael Mickey. Those of us 

who are named Michael are very nervous about it. If you don’t believe it – try it.” (CROWLEY, 2008, p. 78). 
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Essa afirmação soa estranha considerando-se o tempo de amizade entre os dois e a 

intimidade dessa relação. Ademais, logo que chegou ao apartamento, Alan usou o apelido, 

enquanto ambos relembravam a época da faculdade. Contudo, o que Michael postula é um 

rompimento total, inclusive com a identidade pela qual Alan o conhecia – e se referia a ele – 

até então. E enquanto afirma quem é e como deve ser chamado, ele também evidencia o que 

realmente pensa sobre seu velho amigo: 

Alan: Me desculpe. Não consigo pensar. 

Michael: Você consegue pensar. O que você não consegue fazer é ir embora. É 

como observar um acidente na estrada – você não consegue olhar para aquilo, mas 

também não consegue desviar o olhar. 

Alan: Eu... me sinto... fraco... 

Michael: Você é fraco. Muito mais fraco do que imagina.
240

  

Um acidente na estrada – algo trágico e negativo – seria, por essa visão, a própria festa 

e o que nela ocorre. Além disso, ao afirmar que, sim, Alan consegue pensar, Michael 

demonstra acreditar que as ações dele – incluindo suas atitudes homofóbicas – não foram 

inconscientes ou acidentais, mas deliberadas.  

Harold e Donald, os amigos mais íntimos de Michael, recusam-se a participar do jogo. 

Na verdade, os Assuntos do Coração são de outra ordem e nível de intimidade nas relações 

entre Michael e Donald e entre Michael e Harold. Segundo Michael, a premissa do jogo 

envolve fazer uma ligação telefônica para a única pessoa por quem cada jogador foi realmente 

apaixonado em toda sua vida. A brincadeira, portanto, tem a ver com esmiuçar o passado e 

chafurdar nas lembranças. Com exceção de Larry e Hank, ninguém aparenta estar atualmente 

em uma relação amorosa – por não terem mencionado nada a esse respeito – e todos foram à 

festa sem parceiros. Então, esse “amor” e esse “passado”, de certa forma, também dizem 

muito sobre o presente, algo que Michael parece querer expor de forma sádica: 

Michael: Agora, eis como funciona o jogo. 

Larry: Eu achei que você tivesse dito que não havia regras. 

Michael: Isso mesmo. Nos Assuntos do Coração, não há regras. Esse é o maldito 

sistema de pontos! 

Se você fizer a ligação, ganha um ponto. Se a pessoa atender, você ganha mais dois 

pontos. Se outra pessoa atender, você ganha apenas um. Se não tiver nenhuma 

resposta, você se ferra.  

[...] 

Quando tiver a pessoa pra quem ligou na linha, se você disser quem você é, ganha 

dois pontos. E então, se disser que a ama, você ganha um bônus de mais cinco 

pontos! Portanto, você pode ganhar um máximo de 10 pontos e o mínimo de 1.  

                                                     
240

 “I’m sorry. I can’t think. / You can think. What you can’t do – is leave. It’s like watching an accident on the 

highway – you can’t look at it and you can’t look away. / I… feel… weak… / You are weak. Much weaker than 

I think you realize.” (CROWLEY, 2008, p. 78). 
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Harold: Você pode conseguir o mínimo de nenhum – se souber como fazer o jogo 

funcionar.  

Michael: Quem tiver a pontuação mais alta ganha.
241 

Mas ganha o que, exatamente?  

Se no início da peça Michael é crítico à relação de Donald com seu analista, apontando 

quão cansados os terapeutas devem ficar de ouvir repetidas histórias de homens gays 

reclamando da criação que receberam dos pais, agora ele resolve promover uma sessão 

analítica coletiva entre pessoas que, em sua maior parte, partilham uma grande intimidade: 

“[…] a peça é indecisa quanto a se a ‘honestidade’ completa, com os outros e consigo mesmo, 

pode ou deve ser atingida. Michael, em especial, parece ser simultaneamente movido pela 

confissão e cético em relação a ela – seja em sua forma católica ou psicanalítica” (VIDER, 

2016, p. 199). O jogo coloca em movimento as experiências afetivas dos personagens em suas 

versões atuais versus quem eles foram ou precisaram ser para chegar até ali: 

Essas memórias de traumas envolvendo o desejo por indivíduos do mesmo sexo, 

homofobia e suas consequências sociais permitem que tanto os personagens [...] 

quanto seus espectadores levem em consideração uma gama mais ampla de 

experiências gays do que a homofobia ou o auto-ódio internalizado permitem [...]. 

The Boys in the Band exibe intimidades ácidas, ou laços sociais dolorosos e 

profundos, mais do que ser uma exposição da anomia masculina gay. Essas 

intimidades são ácidas no sentido de que registram a amargura ou o impacto de 

laços concretizados pelo conhecimento compartilhado das inseguranças, 

manipulações e falhas de caráter de outro homem gay. (FAWAZ, 2016, p. 222; 224, 

grifo do autor). 

Em termos formais, segundo Szondi (2001, p. 177), essa revisitação ao passado 

proposta por Michael implicaria, no drama moderno, uma quebra na sequência dos presentes 

absolutos, significando um desafio em termos dramatúrgicos e de encenação
242

:  

Quando, ao lado do diálogo sempre presente – para o drama, enfim, a única 

possibilidade de representação –, aparece a reminiscência, chega-se, do ponto de 

vista dramático, a um paradoxo: tornar cenicamente presente o passado de vários 

homens, mas para a consciência de apenas um único.  

Nem bem introduzidas as regras do jogo, Hank e Larry fisgam a isca de Michael e 

começam a discutir entre si e debater os “assuntos do coração” ressentidos e represados na 

                                                     
241

 “Now, here’s how it works. / I thought you said there were no rules. / That’s right. In Affairs of the Heart, 

there are no rules. This is the goddamn point system! / If you make the call, you get one point. If the person you 

are calling answers, you get two more points. If somebody else answers, you get only one. If there’s no answer at 

all, you’re screwed. […] / When you get the person whom you are calling on the line – if you tell them who you 

are, you get two points. And then – if you tell them that you love them – you get a bonus of five more points! 

[…] / Therefore you can get as many as ten points and a few as one. / You can get as few as none – if you know 

how to work it. / The one with the highest score wins.” (CROWLEY, 2008, p. 79). 
242

 No cinema, essa situação narrativa pode ser resolvida, por exemplo, com cenas de flashback. No caso das 

versões cinematográficas de The Boys in the Band, no primeiro filme William Friedkin não fez uso desse 

recurso, ou seja, a ação ocorre de modo similar à peça. Já no filme mais recente, de Joe Mantello, o flashback foi 

usado nas cenas desse passado explorado pelos personagens no jogo.  
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relação dos dois. De fato, ser o único casal na festa já propicia alguma tensão – o fato de 

Larry conhecer Donald “de outros carnavais” e Hank ser atencioso com Alan só insufla a 

animosidade. Nas entrelinhas, há a desconfiança de Hank pelo amor de Larry diante da 

promiscuidade do parceiro, e o mal-estar de Larry pela não aceitação de Hank e uma possível 

conexão mal resolvida com o passado heterossexual dele:  

Hank: Eu não vou jogar. 

Larry: Ah, vai sim. 

Hank: Você gostaria que eu jogasse, não? 

Larry: Pode apostar que sim. Eu gostaria de saber a quem você ligaria depois de 

todos os discursos perfeitos que tenho escutado ultimamente. Pra quem você ligaria? 

Você ligaria pra mim? 

[...] 

Hank: E pra quem você ligaria? Não pense que eu acharia por um minuto que seria 

eu. Ou que uma ligação seria suficiente. Você teria que fazer várias, não é? Umas 

três de longa distância e Deus sabe quantas chamadas locais.
243

  

No meio da discussão do casal o alívio cômico surge da observação inocente de 

Cowboy, que se comporta como uma criança perdida entre assuntos de adultos. E como 

Michael o repreende tal qual um adulto faria com uma criança, Harold intervém e também 

mira a imaturidade de Michael, dessa vez em relação à sua caótica vida financeira: 

Cowboy: Que bom que não sou eu quem vai pagar a conta de telefone. 

Michael: Quieto! 

Harold [para Cowboy]: Ah, não se preocupe, Michael também não vai pagar.
244

  

Para acirrar ainda mais os ânimos, Alan se manifesta, chamando Hank para ir embora 

com ele. A proposta soa tão absurda que Emory – a vítima de Alan e tão homossexual quanto 

Hank – é o primeiro a comentar: “Olha só. Vocês ouviram isso?”, seguido por Michael, que 

ironiza: “Apenas os dois juntos. Os colegas... os caras... os camaradas... os machões”.
245

 De 

certa forma, a caracterização que Michael faz da dupla Alan-Hank poderia servir para todos 

ali, incluindo ele, não fosse pelo último elemento descritivo (“os machões”), um grupo ao 

qual ele sabe não pertencer e provavelmente nunca ter pertencido, apesar dos anos de amizade 

com Alan e todas as opacidades que o armário lhe proporcionou. A súbita simpatia de Alan 

por Hank, de certa forma, toca nas inseguranças do próprio Michael.  

                                                     
243

 “I’m not playing. / Oh, yes, you are. / You’d like for me to play, wouldn’t you? / You bet I would. I’d like to 

know who you’d call after all the fancy speeches I’ve heard lately. Who would you call? Would you call me? / 

[…] And who would you call? Don’t think I think for one minute it would be me. Or that one call would do it. 

You’d have to make several, wouldn’t you? About three long-distance and God only knows how many locals.” 

(CROWLEY, 2008, p. 78-79). 
244

 “I’m glad I don’t have to pay the bill. / Quiet! / Oh, don’t worry, Michael won’t pay it either.” (CROWLEY, 

2008, p. 79). 
245

 “Well, now. Did you hear that! / Just the two of you together. The pals… the guys… the buddy-buddies… the 

he-men.” (CROWLEY, 2008, p. 79-80). 
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Depois de pegar o telefone da mesa e apontar para o grupo, Michael pergunta quem irá 

participar e exclui Cowboy, “[...] que, como presente, é neutro”.
246

 Ademais, quais assuntos 

do coração um michê poderia ter? Ou, ainda que tivesse amado alguém, a quem 

possivelmente uma pessoa como ele poderia ligar? Ou a quantas pessoas ele poderia ligar? 

Considerando-se o comentário de Harold sobre o não pagamento da conta telefônica, é 

possível que Michael também tenha antevisto um gasto indesejado que a participação de 

Cowboy poderia lhe trazer mais adiante.  

Diante da insistência de Alan para que fosse embora com ele – como se lhe oferecesse 

a salvação de toda aquela perdição –, Hank finalmente toma uma posição mais firme: “Você 

não entende, Alan. Eu não posso. Você pode... mas eu não”.
247

 

Apesar da troca de camaradagem, Hank tem consciência de que algo está escapando 

ao entendimento de Alan. Além disso, ele reforça que Alan pode ir embora, afinal, ele tem a 

quem voltar e uma reputação a zelar. Mas ele, Hank, não pode, tanto porque pertence àquele 

mundo representado pelo apartamento, como porque ele não poderia deixar para trás o objeto 

de sua afeição. E como Alan não entende, Michael, como odioso anfitrião da noite, apressa-se 

em explicar, ainda que não faça qualquer diferença, pois Alan é o tipo de pessoa que se recusa 

a compreender aquilo que não deseja aceitar: 

Alan: Por que, Hank? Por que você não pode? 

Larry: Se ele não entende, por que você não explica pra ele? 

Michael: Eu vou explicar. [...] Alan... Larry e Hank são amantes. Não apenas 

colegas de quarto, mas colegas de cama. Amantes. 

Alan: Michael!
248

 

Novamente, a tensão da revelação é contrabalanceada pelo humor ácido de Michael 

em mais um comentário etarista que reforça a rejeição – de quase todos os amigos do grupo, 

incluindo Larry – a qualquer coisa associada à ideia de envelhecimento:  

Michael: Nenhum homem continua tendo um colega de quarto depois dos trinta. Se 

não forem amantes, eles são irmãs. 

Larry: Hank é quem passou dos trinta.
249

 

Alan dirige o olhar para Hank, como se lhe cobrasse uma resposta àquelas alegações. 

Diante da confirmação de Hank de que, sim, Larry era seu amante, Alan, ainda incrédulo, 

                                                     
246

 “[…] who, as a gift, is neuter.” (CROWLEY, 2008, p. 80). 
247

 “You don’t understand, Alan. I can’t. You can… but I can’t.” (CROWLEY, 2008, p. 80). 
248

 “Why, Hank? Why can’t you? / If he doesn’t understand, why don’t you explain it to him? / I’ll explain it. 

[…] / Alan… Larry and Hank are lovers. Not just roommates, bedmates. Lovers. / Michael!” (CROWLEY, 

2008, p. 80). 
249

 “No man’s still got a roommate when he’s over thirty years old. If they’re not lovers, they’re sisters. / Hank is 

the one who’s over thirty.” (CROWLEY, 2008, p. 81). 
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solta um comentário digno das observações quase inocentes de Cowboy e que igualmente 

arranca gargalhadas de Michael – que pela primeira vez insinua que Hank é de fato bissexual 

–, Larry, Emory e do próprio Cowboy: 

Alan: Mas... mas... você é casado. 

Harold: Eu acho que você disse a coisa errada. 

Michael: Vocês não adoram essa ideia curiosa – se um homem é casado, então ele é 

automaticamente heterossexual. Alan, Hank corta para os dois lados, com uma 

preferência definida.
250

 

O raciocínio de Alan corresponde à noção heteronormativa que associa a instituição do 

casamento à heterossexualidade compulsória e à própria identidade de gênero individual. Por 

outro lado, isso também poderia significar a surpresa diante de uma nova possibilidade que 

está ali representada pela figura de Hank, um homem bissexual que não se assemelha aos 

homens gays do imaginário de Alan: “[…] ver um homem efeminado como Emory 

reivindicar uma identidade gay não é surpresa, mas Hank traz um paradoxo impossível, o de 

que um homem que se parece com Alan, o heterossexual direito, poderia ser gay” (FAWAZ, 

2016, p. 239). Se antes havia a certeza, por exemplo, de que a dança em grupo só poderia ser 

ideia do “maldito viado”, agora tudo isso cai por terra, e a razão era porque os estereótipos 

que Alan possuía em sua cabeça sobre os homens gays estavam sendo desafiados pela própria 

realidade, deixando-o desprotegido de certezas taxativas em sua leitura do mundo:  

Como observa M. Dorais [...]: “O fato de confinar a homossexualidade àqueles e 

àquelas que já são gays e lésbicas é uma forma de sentir-se protegido”; em 

compensação, imaginar que todo mundo pode ter desejos ou relações homossexuais 

suscita uma profunda inquietação, em particular, naqueles que integraram os códigos 

que, supostamente, pertencem a seu gênero. Nesse sentido, o estereótipo 

desempenha um importante papel psicológico, já que ele permite apaziguar a 

angústia identitária de que, um dia, venha a abandonar seu status ou ser rejeitado por 

seu grupo de filiação, sobretudo quando este aparece como o modelo a ser imitado. 

(BORRILLO, 2000, p. 100). 

Enquanto Alan digere a informação, Emory, depois de dizer que não quer participar do 

jogo de Michael, dirige-se a Bernard e o insta a ligar para alguém chamado Peter Dahlbeck. 

Demonstrando a intimidade que possui na relação, ele questiona: “É pra ele que você gostaria 

de ligar, não é?”.
251

 Assim como Michael se antecipou a Hank na explicação sobre a relação 

com Larry, Emory se antecipa e explica a Michael quem é o antigo amor de Bernard, quase 

como se tirasse do armário algum fantasma do passado que não seria revelado pela própria 

voz de quem o conhecera. A revelação de Bernard, introduzida por Emory, ultrapassa a 

                                                     
250

 “But… but… you’re married. / I think you said the wrong thing. / Don’t you love that quaint little idea – if a 

man is married, then he is automatically heterosexual. Alan – Hank swings both ways – with a definite 

preference.” (CROWLEY, 2008, p. 81). 
251

 “That’s who you’d like to call, isn’t it?” (CROWLEY, 2008, p. 81). 
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questão do desejo e da descoberta da sexualidade e resvala uma relação que também envolve 

questões de raça e classe. Bernard, como homem gay negro e de origem humilde, carrega 

outras marcas e traumas em seu relato do passado: 

Michael: Quem é Peter Dahlbeck? 

Emory: O garoto de Detroit pra cuja família a mãe do Bernard trabalhou como 

lavadeira desde quando ele era uma criancinha. 

Bernard: Eu também trabalhei para eles – depois da escola e todos os verões. 

[...] 

Eu acho que o amei a minha vida inteira. Mas ele nunca soube que eu estava vivo. 

Além disso, ele é hétero.
252

  

Para alguém que até então hesitava em participar do jogo, Bernard começa a contar 

sua história com Peter até que rapidamente, como se estivesse carregando um fardo por tempo 

demais e, na primeira oportunidade, larga-o no chão. Em sua relação com o passado 

romântico, o filho da patroa de sua mãe não sabe de sua existência, ou seja, não tem 

conhecimento do homem gay que Bernard é para o mundo, e Bernard, carregado das 

impressões desse mesmo passado, é rápido em afirmar que Peter é hétero (ou sempre foi 

hétero), quase com a mesma certeza com que Michael falava de Alan, no início da festa. E 

apesar de seu amor platônico, ainda na juventude algo acontecera entre Bernard e Peter, e 

novamente Emory toma as frentes para iniciar o assunto: 

Cowboy: Então nunca aconteceu nada entre vocês? 

Emory: Ah, eles finalmente transaram – na casa da piscina, numa noite depois de 

uma festa de natação regada a álcool. 

Larry: Com o vinho certo e a música certa, só um e outro não ficam curiosos.
253

  

O comentário de Larry reforça a teoria de Michael sobre a “síndrome-de-Jesus-como-

eu-estava-bêbado-na-noite-passada”. O álcool, nessas histórias, funciona como uma cortina de 

fumaça. Ao mesmo tempo, isso prediz, em certa medida, o que possivelmente acontecerá com 

Alan e Michael após a bebedeira dessa noite. Resta saber se, ali, o “vinho certo” e a “música 

certa” também estavam deixando Alan curioso. Bernard continua, mesmo diante do cinismo 

de Michael pelo tom romântico do relato face o papel de serviçal ocupado pelo amigo naquela 

história: 

Bernard: [...] E depois nós fomos nadar pelados no escuro somente com a luz da lua 

refletindo na água. 

                                                     
252

 “Who is Peter Dahlbeck? / The boy in Detroit whose family Bernard’s mother has been a laundress for since 

he was a pickaninny. / I worked for them too – after school and every summer. […] / I think I’ve loved him all 

my life. But he never knew I was alive. Besides, he’s straight.” (CROWLEY, 2008, p. 81-82). 
253

 “So nothing ever happened between you? / Oh, they finally made it – in the pool house one night after a 

drunken swimming party. / With the right wine and the right music there’re damn few that aren’t curious.” 

(CROWLEY, 2008, p. 82). 



143 

 

 
 

[...] 

Michael: Que romântico. E aí na manhã seguinte você levou café e Aspirina pra ele 

numa bandeja. 

Bernard: Foi de tarde. Eu me lembro de ter ficado doente de preocupação de ter que 

encará-lo. Mas ele fingiu que absolutamente nada tinha acontecido. 

Michael: Jesus, ele devia estar tão bêbado que não se lembrava de nada. 

Bernard: Sim. Com certeza eu fiquei aliviado.  

Michael: [...] E agora, por dez pontos, coloque esse mentiroso no telefone.
254 

Apesar da passagem do tempo, Bernard não apenas se recorda do número do telefone 

da família de Peter, como se mantém atualizado sobre os rumos da vida de seu antigo amor: 

“Ele acabou de se divorciar da terceira esposa”.
255

 Como Bernard presume que Peter era 

heterossexual, também assume que seu ex-patrão teria fingido que nada acontecera naquela 

noite fatídica. Todavia, o relato é enviesado, pois Bernard tampouco admite não ter fingido 

que algo havia ocorrido entre os dois. Ou seja, permanecera no armário no contexto daquela 

relação. Michael, agindo como um diabo ao pé do ouvido, insiste para que Bernard faça a 

ligação: 

Michael: Vá em frente, Bernard. Tire o telefone do gancho e disque. Você pensará 

em algo. Você sabe que quer ligar pra ele. Você sabe disso, não sabe? Então, vá 

adiante. Agora sua curiosidade tomou o melhor de você. Então... vá em frente, ligue 

pra ele.
256

  

Bernard faz o que Michael lhe diz, e quem atende é a mãe de Peter. Conversar com a 

ex-patroa de sua mãe, mesmo depois de todos esses anos, coloca Bernard de volta a uma 

condição de subalternidade, reforçando uma noção de si mesmo de certa forma 

impessoalizada e marcada pela própria linguagem condescendente sob a qual crescera. 

Quando ele explica quem está falando, em vez de dizer que é Bernard, filho da Francine – 

como Emory sugere, logo depois –, ele diz: “[...] É o Bernard, o menino da Francine”.
257

 

Como a mãe de Peter lhe responde que o filho não está em casa, Bernard atenua o motivo da 

ligação, dizendo que “[...] não é nada importante”,
258

 e quando ele começa a dizer o recado 

que deseja deixar, ao fundo Michael completa: “Eu o amo. Que eu sempre o amei”.
259

 Assim 

como Emory, Michael se apressa em dizer as coisas no lugar de Bernard. Por sua vez, a 
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 “[…] And afterwards we went swimming in the nude in the dark with only the moon reflecting on the water. 

[…] / How romantic. And then the next morning you took him his coffee and Alka-Seltzer on a tray. / It was in 

the afternoon. I remember I was worried sick all morning about having to face him. But he pretended like 

nothing at all had happened. / Christ, he must have been so drunk he didn’t remember a thing. / Yeah. I was sure 

relieved. / […] And now, for ten points, get that liar on the phone.” (CROWLEY, 2008, p. 82). 
255

 “He just got separated from his third wife.” (CROWLEY, 2008, p. 82). 
256

 “Go ahead, Bernard. Pick up the phone and dial. You’ll think of something. You know you want to call him. 

You know that, don’t you? Well, go ahead. Your curiosity has got the best of you now. So… go on, call him.” 

(CROWLEY, 2008, p. 83). 
257

 “[…] It’s Bernard – Francine’s boy.” (CROWLEY, 2008, p. 83, grifo meu). 
258

 “[…] it’s nothing important.” (CROWLEY, 2008, p. 83). 
259

 “I love him. That I’ve always loved him.” (CROWLEY, 2008, p. 84). 
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explicação que Bernard finalmente dá à ligação reforça a ideia de que ainda cuida do bem-

estar do filho da patroa em detrimento do seu próprio:  

Bernard: [...] Minha mãe me escreveu. Sim. Está sim. Bem. Você poderia dizer a 

ele que liguei e disse... que eu estava... apenas... sentindo muito, muito por ouvir e 

eu... espero... que eles consigam se resolver. Sim. Sim. Bem, boa noite. Adeus. 

Michael: Total de dois pontos. Terrível. Próximo!
260 

Michael toma o telefone de Bernard, negligenciando o impacto da ligação, e 

imediatamente passa para Emory, que ainda está preocupado com seu amigo. Bernard 

demonstra estar arrependido de ter ligado, e quando Larry o questiona sobre onde Peter 

estava, sua resposta evidencia novamente a crueldade de se manter à margem da vida amorosa 

de sua antiga paixão platônica. Enquanto ele, Bernard, estava ali, disposto a revelar seus 

sentimentos a alguém alheio à sua existência, Peter, segundo sua mãe, havia saído para um 

encontro: 

Soando como um clichê do movimento pelos direitos civis ou uma parte perdida no 

contexto do cinismo da festa, Bernard acaba sendo levado a um registro político 

diferente em relação ao de seus compatriotas, [um registro] que oscila entre a dor 

particular de sua conversa com a sra. Dahlbeck e os fardos convergentes da 

liberação gay e da liberação negra. Este movimento, do privado ao público e do 

individual ao social, faz com que esse seja um dos momentos mais melodramáticos 

[de The Boys in the Band] por enfatizar as profundezas do inexprimível. 

(VILLAREJO, 2016, p. 301). 

Finalizada a primeira rodada, Michael incita Emory a tomar a vez. Assim como no 

caso de Bernard, Emory se recorda do nome e do sobrenome de sua antiga paixão. Quando ele 

pega o telefone e disca o número do serviço de informações, ele pede pelo número de 

“Delbert Botts”, no Bronx. Na esteira de seus comentários ácidos e pontuais, Larry repara na 

estranheza do nome e comenta: “Um Delbert Botts! Quantos devem existir?”,
261

 e mais 

adiante pergunta a Emory quem diabos é essa pessoa, ao que Emory responde: “A única que 

eu sempre amei”.
262

 Michael também adiciona uma observação maldosa, ao mesmo tempo 

direcionada ao seu desafeto, alguém que aparentemente se preocupa sobremaneira com 

aparências: “Sim, Emory, você não poderia amar alguém com um nome assim. Não ficaria 

bonito num cartão de reserva de mesa. Não é mesmo, Alan?”.
263
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 “[…] My mother wrote me. Yes. It is. It really is. Well. Would you just tell him I called and said… that I 

was… just… very, very sorry to hear and I… hope… they can get everything straightened out. Yes. Yes. Well, 

good night. Goodbye. / Two points total. Terrible. Next!” (CROWLEY, 2008, p. 84). 
261

 “A Delbert Botts! How many can there be!” (CROWLEY, 2008, p. 84). 
262

 “The one person I have always loved.” (CROWLEY, 2008, p. 85). 
263

 “Yes, Emory, you couldn’t love anybody with a name like that. It wouldn’t look good on a place card. Isn’t 

that right, Alan?” (CROWLEY, 2008, p. 85). 
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Nesse ínterim, durante a ligação ao serviço telefônico, a voz de Emory – que neste 

momento não está marcada por nenhuma afetação especial – é confundida com a de uma 

mulher, o que lhe desagrada. Quando está entre seus pares, assumir uma persona feminina, 

seja por meio da inversão de uso dos pronomes ou pela representação de papeis femininos, é 

corriqueiro e parte do seu jeito de estar no mundo. Porém, o desagravo é evidente quando 

alguém externo o toma por mulher. Então, Emory inicia uma digressão sobre a forma como 

conhecera Delbert e os traumas que essa paixão juvenil lhe causou: 

Emory: Eu admito que o nome dele não é dos melhores, mas ele é absolutamente 

bonito. Pelo menos ele era quando eu estava no ensino médio. Claro, eu não o vejo 

desde aquela época e ele já era uns sete anos mais velho do que eu. 

Michael: Jesus, é melhor você ligar rápido antes que ele morra.
264

 

O comentário cinicamente exagerado de Michael reforça outros, feitos por ele mesmo 

e outros convidados, relacionados à noção de que a idade de todos, de certa forma, é muito 

avançada. Por esse motivo, Delbert, que já era mais velho que Emory, a essa altura já deveria 

estar no fim da vida. As lembranças continuam fluindo: 

Emory: Eu o amei desde o primeiro dia em que o vi, quando eu estava na quinta 

série e ele era veterano. Então, ele foi pra faculdade e na época em que saiu, eu 

estava no ensino médio e ele tinha virado dentista.
265

  

Se a revelação do nome de sua paixão já era motivo de escárnio, a profissão também 

não deixa de chamar atenção. Harold confabula que Emory, tamanha sua paixão, deve ter tido 

voluntariamente todos os dentes arrancados por Delbert, mas ele diz que “apenas” fez uma 

limpeza dentária: “Eu me lembro de ficar olhando diretamente para os olhos dele o tempo 

todo e de querer morder os dedos dele”.
266

  

Ao fundo, Bernard resmunga que não deveria ter feito a ligação, e, em vez de acolher 

o aborrecimento do amigo, Michael o agride verbalmente: “Cala a boca, Bernard! E leve seus 

desgostos chatos e sonolentos pra outro lugar. Vá!”.
267

 Novamente, ele atende às ordens que 

as pessoas lhe dirigem e se recolhe na escada, com uma taça de vinho, amargurado por 

contatado Peter:  
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 “I admit his name is not so good – but he is absolutely beautiful. At least, he was when I was in high school. 

Of course, I haven’t seen him since and he was about seven years older than I even then. / Christ, you better call 

him quick before he dies.” (CROWLEY, 2008, p. 85). 
265

 “I’ve loved him ever since the first day I laid eyes on him, which was when I was in the fifth grade and he 

was a senior. Then, he went away to college and by the time he got out I was in high school, and he had become 

a dentist.” (CROWLEY, 2008, p. 85). 
266

 “I remember I looked right into his eyes the whole time and I kept wanting to bite his fingers.” (CROWLEY, 

2008, p. 86). 
267

 “Will you shut up, Bernard! And take your boring, sleep-making icks somewhere else. Go!” (CROWLEY, 

2008, p. 86). 
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O próprio Bernard é levado à abjeção racializada, estilhaçado pela vergonha, e 

duplamente particularizado como o único queer afro-americano na festa. [...] 

Embora seu personagem seja marcado como negro desde sua primeira aparição, [...] 

parece [...] que é essa chamada que, em outras palavras, coloca o ônus da 

racialização nele, e seu peso é maior do que seu personagem pode suportar. 

(VILLAREJO, 2016, p. 301, grifo do autor). 

O relato prossegue, com a descrição da consulta odontológica e da falta de interesse 

que o universo de Emory (a decoração de ambientes) despertou no amigo hétero: 

Emory: [...] Eu disse a ele que estava fazendo limpeza nos dentes para a formatura, 

que fiquei encarregado de decorar. Eu disse a ele que o tema era celestial, que estava 

cortando estrelas de papel laminado e fazendo nuvens de arame de galinheiro e 

cabelo de anjo. Ele não podia ter ficado menos impressionado. [...] ...Eu contei que 

iria queimar incensos em potes pra que a fumaça branca flutuasse na pista de dança 

– do jeito que eu tinha visto num filme da Rita Hayworth. Não me lembro do 

título.
268

  

O senso estético de Emory, assim como o seu senso de humor, é baseado numa 

sensibilidade camp que se materializa em seu desejo de adornar o mundo, e o modo como ele 

enxerga esse ofício – encarregando-se da decoração do baile no colégio até as ideias para 

embelezar Bernard – é mediado por essa afinidade com “[...] o exagerado, o fantástico, o 

apaixonado e o ingênuo” (SONTAG, 2018, p. 16). O fato de o seu talento na juventude ter se 

tornado sua profissão na vida adulta aponta para a constância dessa sensibilidade ao longo da 

vida do personagem, traduzida em materialidades. Ainda segundo Sontag, 

O gosto Camp tem uma afinidade por certas artes em detrimento de outras. 

Vestimentas, mobília, todos os elementos do décor visual, por exemplo, compõem 

uma grande proporção do Camp. Para o Camp, a arte costuma ser a arte decorativa, 

enfatizando texturas, superfícies táteis e estilo a despeito do conteúdo. (p. 6). 

A lembrança ligeiramente incompleta (escapava a Emory o título do filme que 

inspirara sua ideia para a decoração da festa) é quase uma afronta ao arcabouço de referências 

cinematográficas de Michael. Ainda que Emory seja o homem gay mais afetado entre os 

presentes, é sempre Michael quem faz questão de frisar o quanto ele é entendido quando o 

assunto são divas hollywoodianas: “O filme se chamava Quando os deuses amam. Qualquer 

criança sabe disso”.
269

 

                                                     
268

 “… I told him I was having my teeth cleaned for the Junior-Senior Prom, for which I was in charge of 

decorations. I told him it was a celestial theme and I was cutting stars out of tinfoil and making clouds out of 

chicken wire and angel’s hair. He couldn’t have been less impressed. […] …I told him I was going to burn 

incense in pots so that white fog would hover over the dance floor and it would look like heaven – just like I’d 

seen it in a Rita Hayworth movie. I can’t remember the title.” (CROWLEY, 2008, p. 86-87). 
269

 “The picture was called Down to Earth. Any kid knows that.” (CROWLEY, 2008, p. 87). 
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Mais uma vez, absorto em seu relato, Emory ignora o comentário paralelo e continua 

narrando o seu drama, a despeito do pedido enfático de Michael para que ele parasse de 

divagar – ainda que isso contrariasse a própria proposta do jogo: 

Emory: Ele estava noivo dessa menina idiota chamada Loraine, e a mãe dela era 

uma grande piranha.  

[risos ao fundo] 

[...] 

Bom, de qualquer maneira, eu estava um caco. Quero dizer, uma bagunça total. Eu 

não conseguia comer, dormir, ficar de pé, me sentar, nada. Eu mal conseguia cortar 

as estrelas prateadas ou terminar as nuvens para o baile. Então eu liguei pra ele e 

perguntei se eu poderia vê-lo a sós. 
Harold: Claramente não foi a melhor das ideias. 

Emory: Ele disse ok e me chamou para ir até a casa dele. Eu estava tão nervoso que 

minhas mãos tremiam e minha voz estava instável. Dessa vez eu não conseguia 

olhar para ele – eu só olhava reto no espaço e deixei escapar por que tinha ido lá. Eu 

disse a ele... que eu queria que ele fosse meu amigo. Eu disse que eu nunca tinha 

tido um amigo com quem pudesse conversar e contar tudo e confiar. Eu perguntei se 

ele seria meu amigo.
270

  

A confusão do jovem Emory demonstra que a angústia por não poder assumir e falar 

de seu amor fez com que o melhor subterfúgio fosse mascarar seus sentimentos como um 

desejo por amizade, e não pelo amor que ele idealizara em sua intimidade. Além de ser 

solitário, Emory parecia se contentar com migalhas e suplicar por carinho e atenção, à custa 

de gastos com presentes extravagantes que, em sua imaginação, corresponderiam ao afeto 

desinteressado que desejava receber em troca. À intensidade do seu desejo correspondia sua 

mobilização em criar e produzir cenários e objetos fora do usual. Nesse sentido, conforme 

Sontag (2018, p. 18), “[...] o Camp é a tentativa de fazer algo extraordinário. Mas 

extraordinário, frequentemente, no sentido de ser especial, glamoroso”.  

De certa forma, isso pode ter influenciado sua visão adulta sobre relações afetivas, 

sexuais e idealizações – inclusive, vide o presente dado a Harold. E quando ele diz a Delbert 

que gostaria de ter alguém em quem confiasse, certamente ele não poderia antever o resultado 

desse próprio gesto de confiança em seu novo amigo: 

Emory: Ele disse que teria prazer em ser meu amigo. E sempre que eu quisesse vê-

lo ou chamá-lo – era só chamar e ele iria me ver. E ele apertou minha mão trêmula e 

molhada e eu fui embora numa nuvem. 

Michael: Uma das que você mesmo tinha feito. 

                                                     
270

 “He was engaged to this stupid-ass girl named Loraine whose mother was truly Supercunt. […] Well, 

anyway, I was a wreck. I mean a total mess. I couldn’t eat, sleep, stand up, sit down, nothing. I could hardly cut 

out silver stars or finish the clouds for the prom. So I called him on the telephone and asked if I could see him 

alone. / Clearly not the coolest of moves. / He said OK and told me to come by his house. I was so nervous my 

hands were shaking and my voice was unsteady. I couldn’t look at him this time – I just stared straight in space and 

blurted out why I’d come. I told him… I wanted him to be my friend. I said that I had never had a friend who I 

could talk to and tell everything and trust. I asked him if he would be my friend.” (CROWLEY, 2008, p. 87). 



148 

 

 
 

Emory [em tom melancólico]: E no dia seguinte eu fui e comprei pra ele um 

isqueiro banhado a ouro e mandei monogramar as iniciais dele e escrevi um cartão 

que dizia: “Do seu amigo, Emory”. 

Harold: Dezessete anos e já arrasando nos presentes. 

Cowboy: Sim. E nos cartões também. 

Emory: ...E então na noite da formatura eu descobri. 

Bernard: Descobriu o quê?
271 

É curioso que Bernard desconheça os detalhes do trauma de Emory, visto que Emory 

sabia dos detalhes do caso de Bernard com o filho da patroa de sua mãe. Embora os dois casos 

tenham a ver com paixões platônicas, a de Bernard chegou a ser consumada. Emory, todavia, 

pode ter mantido essa história em segredo, pois o seu ápice, culminando no bullying sofrido 

por ele, na realidade, era cruel demais para se compartilhar com qualquer orgulho – um 

orgulho que, por outro lado, ele demonstra ter por suas habilidades criativas: 

Emory: Eu ouvi duas garotas rindo juntas. Elas estavam atrás de umas malditas 

colunas gregas de papelão ondulado que eu tinha pegado emprestado de uma loja de 

departamentos e envolvido em metros e metros de maldita gaze. Ah, menina, é 

preciso uma bicha pra fazer algo bonito.  
Michael: Não divague. 
Emory: Essa garota que estava contando a história disse que a mãe dela é que tinha 

contado – e a mãe dela tinha ouvido da mãe da Loraine. [Dirigindo-se a Michael] 

Viu só, a Loraine e a mãe dela fazem parte do que eu estou contanto. Obviamente 

Del contou para a Loraine sobre o meu convite e sobre o presente. Logo todo mundo 

no baile tinha ficado sabendo e eles ficaram rindo e fazendo brincadeiras. Todo 

mundo soube que eu tinha uma queda no dr. Delbert Botts e que eu tinha pedido 

para ele ser meu amigo. O que eles não sabiam era que eu amava ele. E que eu 

continuaria amando ele anos depois de eles terem esquecido meu segredo ridículo.
272

  

O escárnio e o bullying dos seus colegas de escola encobriam a nobreza de seus 

sentimentos. Para os outros, o fato de ele ter demonstrado abertamente seu carinho por um 

homem heterossexual era motivo de riso; para ele, era uma declaração opaca de amor. E a 

moeda de troca pelo seu afeto foi desprezo e difamação. No entanto, para além de críticas a 

seus gestos, Emory também sofrera (e ainda sofre) críticas a seu jeito de ser desde a infância, 
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 “He said he would be glad to be my friend. And anytime I ever wanted to see him or call him – to just call 

him and he’d see me. And he shook my trembling wet hand and I left on a cloud. / One of the ones you made 

yourself. / And the next day I went and bought him a gold-plated cigarette lighter and had his initials 

monogrammed on it and wrote a card that said ‘From your friend, Emory.’ / Seventeen years old and already b ig 

with the gifts. / Yeah. And cards too. / …And then the night of the prom I found out. / Found out what?” 

(CROWLEY, 2008, p. 87-88). 
272

 “I heard two girls I knew giggling together. They were standing behind some goddamn corrugated-cardboard 

Greek columns I had borrowed from a department store and had draped with yards and yards of goddamn 

cheesecloth. Oh, Mary, it takes a fairy to make something pretty. / Don’t digress. / This girl who was telling the 

story said she had heard it from her mother – and her mother had heard it from Loraine’s mother. You see, 

Loraine and her mother were not beside the point. Obviously, Del had told Loraine about my calling and about 

the gift. Pretty soon everybody at the dance had heard about it and they were laughing and making jokes. 

Everybody knew I had a crush on Doctor Delbert Botts and that I had asked him to be my friend. What they 

didn’t know was that I loved him. And that I would go on loving him years after they had all forgotten my funny 

secret.” (CROWLEY, 2008, p. 88-89). 
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reflexo do que Sedgwick nomeia como “efeminofobia”, ou o medo sentido pela sociedade em 

relação aos meninos que apresentam comportamentos, gostos ou trejeitos femininos. Segundo 

Sedgwick (1991, p. 20), essa rejeição se refletiu dentro do próprio Movimento Gay: 

De fato, o movimento gay oficial demorou a se atentar às questões envolvendo 

meninos efeminados. Há um motivo vergonhoso para isso, [que é] a posição 

marginal ou estigmatizada à qual mesmo homens adultos que são efeminados foram 

frequentemente relegados no movimento.  

Em The Boys in the Band, Emory é mantido à margem mesmo entre seus amigos, além 

de ser o único a sofrer uma agressão física aliada à violência psicológica dos constantes 

comentários sobre seu modo de falar e agir, de certa forma com a sua própria anuência – tal 

qual o comportamento passivo de Bernard: “Às vezes, a resistência precisa ser pronunciada e 

direta; em outras ocasiões, pessoas queer de cor e outros sujeitos minoritários precisam seguir 

um caminho conformista se desejam sobreviver a uma esfera pública hostil” (MUÑOZ, 1999, 

p. 5). Essa rejeição entre seus pares alude, em certo sentido, à rejeição de parte da militância 

homossexual contra os homens e as mulheres que não correspondiam a um padrão 

homonormativo ideal. A existência de um personagem como Emory por si só já propõe um 

desafio à efeminofobia, uma vez que “[...] o indivíduo masculino que se recusou a ‘se 

confinar a um escopo mais estreito’ deve confrontar sua meninez contra as demandas 

normativas e patriarcais da sociedade” (ALLAN, 2014, p. 77). Essa repulsa ocorre quando a 

leitura do jeito efeminado de Emory se baseia não em traços de uma subjetividade 

homossexual, mas em uma leitura paranoica baseada em estereótipos. Ao trazer para esse 

debate uma consideração semelhante sobre O beijo da mulher aranha, tem-se que 

[…] uma leitura reparadora concederia [ao personagem de Puig] ser feminino, e não 

um estereótipo de um homem gay. [Ele] não era um “estereótipo” por ser feminino. 

[A] efeminação e feminilidade (quer a vejamos como construída ou essencial) [...] 

era uma parte integral de quem ele era. (ALLAN, 2014, p. 84).  

A feminilidade de Emory, portanto, é o traço determinante que alimenta as críticas 

sobre o peso que Crowley teria dado ao uso de estereótipos na peça. No entanto, conforme 

aponta Silva (2007, p. 192) em comentário sobre Gay and after, de Alan Sinfield:  

[...] a questão da efeminação ou do estereótipo está relacionada ao ideológico e ao 

social. O problema não é ser efeminado, mas sim os valores que a efeminação traz 

para o epicentro da discussão de papéis sociais: o efeminado ou passivo na relação 

entre dois homens reificaria a submissão e a manutenção do patriarcado repressor, 

assim como entre lésbicas, a masculinizada seria a autoritária e dominadora, 

reciclando o que existe de pior das relações heterossexuais. Sinfield afirma que ser 

“ativo”, “passivo”, “masculino” ou “feminino” são construções ideológicas, não 

atribuições naturais e que suas funções primárias é [sic] a de manter o modelo das 

relações heterossexuais [...]. Mais adiante, Sinfield comenta que a noção de “alma 

feminina” num corpo masculino ou vice-versa foi uma noção anunciada por 
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sexologistas na virada do século XIX, como já foi apontado por Foucault, devido à 

necessidade de mapear e rotular a homossexualidade [...].  

De volta à cena, Emory reconhece o amor que nutriu por Delbert no passado, mas 

também se ressente do tratamento que recebeu, e isso o impulsiona a querer, de fato, fazer a 

ligação telefônica, confessar seu amor e mandar tudo às favas. Contudo, se por um lado 

Michael insiste para que ele faça a ligação, por outro, Bernard o adverte a não fazê-lo. Ao 

tomar essa posição, Bernard, que já passara pela experiência do jogo, afirma que é a 

dignidade de Emory que estará em risco caso ele vá adiante, diferentemente do que ocorreria 

com os demais convidados. Ao tocar nesse ponto, Michael o provoca, apontando uma suposta 

incoerência entre essa defesa da dignidade e a leniência de Bernard com o tratamento racista 

que lhe é dispensado por Emory: 

Michael: Caramba, isso é muito engraçado! Eu amo você falando pra ele sobre 

dignidade quando você permite que ele rebaixe você constantemente te tratando 

como um escravo passivo e domesticado até a morte. 

Bernard: Ele pode fazer isso, Michael. Eu posso fazer isso. Mas você não pode 

fazer isso.  

Michael: Isso não é discriminação? 

Bernard: Eu não gosto disso vindo dele e eu não gosto disso vindo de mim – mas 

eu faço isso comigo mesmo e deixo que ele faça. E eu deixo que ele faça porque é a 

única coisa que, pra ele, faz dele meu igual. Nós dois ficamos no lado mais fraco da 

corda, mas eu enfrento muito mais do que ele, e ele sabe disso. Eu deixo que ele me 

trate como um escravo pra que ele possa dizer a si mesmo que ele não é um perdedor 

completo. 

Michael: Quanta consideração. 

Bernard: É a defesa dele. Você tem a sua defesa, Michael. Mas ela é 

indescritível.
273 

A explicação de Bernard coloca em foco a disparidade de tratamento entre os outros 

homens gays ali presentes, de um lado, e ele e Emory, do outro, posicionando ambos em “[...] 

campos extremos de isolamento” (POWELL, 2016, p. 104) e indicando uma fissura na 

aceitação apática de discursos racistas e homofóbicos:  

A aceitação passiva por Bernard do racismo e o masoquismo de Emory são 

desagradáveis para nós e desejamos que ambos fossem diferentes. Sabemos, do 

nosso ponto de vista privilegiado, que eles poderiam ter agido de maneira diferente 

em comparação a como agiram nesses momentos, e se a nossa compaixão por eles 

foi suscitada com sucesso, esperamos que eles ainda possam ser [diferentes], 

esperamos que eles mudem. O engano, eu acredito, é atribuir o nosso desgosto, 

desconforto e frustração a um fracasso da peça. Entre outras coisas, isso pode fazer 
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 “Well, that’s a knee-slapper! I love your telling him about dignity when you allow him to degrade you 

constantly by Uncle Tom-ing you to death. / He can do it, Michael. I can do it. But you can’t do it. / Isn’t that 

discrimination? / I don’t like it from him and I don’t like it from me – but I do it to myself and I let him do it. I 

let him do it because it’s the only thing that, to him, makes him my equal. We both got the short end of the stick 

– but I got a hell of a lot more than he did and he knows it. I let him Uncle Tom me just so he can tell himself 

he’s not a complete loser. / How very considerate. / It’s his defense. You have your defense, Michael. But it’s 

indescribable.” (CROWLEY, 2008, p. 89). 
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com que ignoremos a cadeia de transformações silenciosas colocada em movimento 

pela resposta de Bernard a Michael. (KUSHNER, 2008, p. xi). 

Ao lançar luz sobre a relação de poder entre dois rejeitados socialmente – ele e Emory 

–, Bernard provoca uma reação ainda mais racista por parte de Michael, que, alcoolizado, 

imita o gestual de uma pessoa negra estereotipada: 

Michael [forçando um sotaque sulista]: ‘Ocês querem ouvir uma pequena 

brincadeira de salão do Sul Profundo liberal? Vocês sabem por que as negras têm 

beiços tão grandes? É porque elas estão sempre fazendo ‘Bfff-bfff-bfff!’ [bufando e 

caminhando pela sala]. 

Donald: Jesus, Michael!
274 

Emory, após a explicação de Bernard, pede-lhe perdão e promete que nunca mais irá 

falar aquelas coisas. De certa forma, permanece a dúvida se esse arrependimento surgiu pelo 

efeito da fala de Bernard ou pela vergonha diante da fala de Michael, de quem Emory talvez 

queira se distanciar. De todo modo, ele persiste na tentativa de ligar para o dr. Delbert Botts, 

porém, a ligação fica ocupada e ele deduz que provavelmente Loraine, com quem Delbert 

tinha se casado, devia estar conversando com a mãe. Sem paciência, Michael tira o telefone 

de Emory e passa a Larry, dizendo que eles não podem esperar. Mas Emory se revolta: 

Emory: Eu me recuso a perder a minha vez! É a minha vez, e eu vou usá-la! 
Michael: Esse é o espírito, Emory! Atinja esse iceberg – não o perca! Atinja! 

Maldição! Eu quero um golpe final! 

Emory: Ai meu Deus, estou bêbado. 

Michael: Uma rainha viada caindo de bêbada.
275

 

É curioso Michael apontar o estado alcoólico de Emory a despeito de ele próprio 

permanecer bebendo sem parar há horas. Para aferir o seu estado, ele se dirige a Donald, 

muito possivelmente porque este, talvez mais do que os demais, já tenha testemunhado 

bebedeiras ainda piores de Michael. Se esse (ainda) não era o seu pior, a negação de Michael 

dá a entender que ainda há espaço para tudo degringolar ainda mais. Dirigindo-se a Harold, 

ele diz: 

Michael: Eu não estou bêbado! Você não consegue dizer que eu estou bêbado! 

Donald! Eu não estou bêbado! Estou? 
Donald: Eu estou bêbado. 

  

                                                     
274

 “Y’all want to hear a little polite parlor jest from the liberal Deep South? Do you know why Nigras have such 

big lips? Because they’re always going ‘P-p-p-p-a-a-a-h!’ / Christ, Michael!”. (CROWLEY, 2008, p. 90). 
275

 “I refuse to forfeit my turn! It’s my turn, and I’m taking it! / That’s the spirit, Emory! Hit that iceberg – don’t 

miss it! Hit it! Goddamn it! I want a smash of a finale! / Oh, God, I’m drunk. / A falling-down-drunk-nellie-

queen.” (CROWLEY, 2008, p. 91). 
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Emory: Eu também. Eu estou muito bêbado.
276 

Ao discar novamente, Emory finalmente é atendido por alguém na casa de Delbert. E é 

o próprio quem atende: 

Emory: Ah, Del, é você mesmo? Ah, ninguém. Você não me conhece. Você não se 

lembraria de mim. Eu sou... só um amigo. Um amigo caindo de bêbado. Alô? Alô? 

Alô? Ele desligou. 

Michael: Total de três pontos. Você está ganhando. 

Emory: Ele disse que eu devia ter o contato errado. 

Harold: Ele está certo. Nós estamos contatando no lugar errado. Nós deveríamos 

estar em outro lugar.
277 

Se a explicação de Bernard minutos antes tinha algum sentido, talvez aqui ela tenha 

ficado explícita. Ao contrário de Bernard, que pelo menos ainda era “alguém” para a família 

de sua antiga paixão da juventude, Emory não é ninguém, e ele vê a si próprio como uma 

pessoa há muito esquecida. É difícil saber quem se humilhou mais.  

Logo na sequência, Hank toma a palavra e afirma que agora será a sua vez, não sem a 

intervenção de Larry, que afirma ser a vez de ele ligar para o “Carlinhos”.
278

 Hank reafirma 

que ele fará a chamada, e Alan, até então quieto, se manifesta, e pela primeira vez – com 

exceção da conversa privada com Michael – se refere a outro convidado da festa pelo nome 

visando alertá-lo sobre o risco da humilhação: “Não, Hank. Você não vê – Bernard estava 

certo”.
279

 Cowboy, novamente se inserindo na conversa de forma inocente, pergunta a Larry 

se Hank vai ligar para o tal “Carlinhos”, provocando risadas: “Carlinhos é o nome de todas as 

pessoas com quem eu traio o Hank”.
280

  

A propósito dos Assuntos do Coração, a jogada de Larry e Hank envolve resolver, em 

frente a todos, questões latentes que já se aproximavam no decorrer da noite: os ciúmes de 

Larry em relação à interação entre Hank e Alan, e as indiretas de Hank em relação ao fato de 

Larry já conhecer Donald. Se a proposta de Michael é fazer com que os jogadores exponham 

seus amores fracassados, o que poderia acontecer com o único casal em cena? Admitir ou 

renegar o amor são opções que exigem uma reflexão a respeito do que cada parte entende por 

amor, segurança e fidelidade nessa relação: 
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 “I am not drunk! You cannot tell that I am drunk! Donald! I’m not drunk! Am I! / I’m drunk. / So am I. I am a 

major drunk.” (CROWLEY, 2008, p. 91). 
277

 “Oh, Del, is this really you? Oh, nobody. You don’t know me. You wouldn’t remember me. I’m… just a 

friend. A falling-down- drunken friend. Hello? Hello? Hello? He hung up. / Three points total. You’re winning. / 

He said I must have the wrong party. / He’s right. We have the wrong party. We should be somewhere else.” 

(CROWLEY, 2008, p. 92). 
278

 “Charlie.” (CROWLEY, 2008, p. 92).  
279

 “Don’t, Hank. Don’t you see – Bernard was right.” (CROWLEY, 2008, p. 92, grifo meu). 
280

 “Charlie is all the people I cheat on Hank with.” (CROWLEY, 2008, p. 93). 
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Larry: Certo! Eu amo todos eles. E o que ele se recusa a entender – é que eu tenho 

que ter todos eles. Eu não sou o tipo pra casar, e eu nunca serei. 

[...] 

Michael: Alguma vez já ocorreu a você que o Hank pode estar fazendo pelas suas 

costas a mesma coisa que você faz pelas costas dele? 

Larry: Eu pediria a Deus que ele estivesse fazendo. Isso deixaria a vida muito mais 

fácil. [...].
281

 

Nesse ínterim, Hank está ao telefone e inicia uma conversa, deixando a dúvida sobre a 

quem ele teria ligado: 

Hank: [...] Eu gostaria de deixar um recado. 

Michael: Não está. Um ponto. 

Hank: Você poderia dizer que o Hank ligou? Sim, é ele. Ah, boa noite, tudo bem? 

Larry: Quem diabos está falando? 

Hank: Sim, isso mesmo – a mensagem é para o meu colega de quarto, Larry. 

Apenas diga que eu liguei e... 

Larry: É o nosso serviço de atendimento! 

Hank: ...e disse... eu te amo. 

Michael: Cinco pontos! Você disse! Você ganha cinco malditos pontos por ter 

dito!
282

  

Para Michael, o subterfúgio de Hank – deixar a mensagem para alguém que estava 

entre eles – não contou como truque ou trapaça. A mensagem havia sido passada. Por outro 

lado, apesar de ter deixado um recado com um intermediário, Hank disse “eu te amo”, 

sabendo que a pessoa a quem esse amor é direcionado está no mesmo ambiente que ele, 

escutando-o diretamente, o que causa a revolta de Alan, que até agora parece não ter aceitado 

que Hank está numa relação amorosa com outro homem: “Hank! Hank!... Você está 

louco?”.
283

 Michael já havia lhe confirmado que Hank e Larry formavam um casal, mas ainda 

assim Alan continua rejeitando a ideia – ou a sua exposição – talvez para “[...] impedir a 

verbalização desse mesmo sentimento” (COSTA, 2013, p. 38). Hank segue falando com o 

serviço de atendimento, que, do outro lado da linha, aparentemente apresenta o mesmo tipo de 

resistência de Alan:  

Hank [repetindo o recado em tom formal, sem muita emoção]: [...] Não. Você não 

me ouviu errado. Foi isso o que eu disse. O recado é para Larry e é de mim, Hank, e 

é como eu acabei de dizer: Eu... amo... você. Obrigado. 

Michael: Total de sete pontos! Hank, você está na frente, querido. Você está muito, 

muito na frente de todo mundo! 

                                                     
281

 “Right! I love ‘em all. And what he refuses to understand – is that I’ve got to have ‘em all. I am not the 

marrying kind, and I never will be. / […] Did it ever occur to you that Hank might be doing the same thing 

behind your back that you do behind his? / I wish to Christ he would. It’d make life a hell of a lot easier. […]”. 

(CROWLEY, 2008, p. 93). 
282

 “[…] I’d like to leave a message. / Not in. One point. / Would you say that Hank called? Yes, it is. Oh, good 

evening. How are you? / Who the hell is that? / Yes, that’s right – the message is for my roommate, Larry. Just 

say that I called and… / It’s our answering service! / …and said …I love you. / Five points! You said it! You get 

five goddamn points for saying it!” (CROWLEY, 2008, p. 94). 
283

 “Hank! Hank! …Are you crazy?” (CROWLEY, 2008, p. 94). 
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Alan: Por quê?... Ah, Hank, por quê? Por que você fez isso? 

Hank: Porque eu realmente amo ele. E eu não me importo com quem sabe disso. 

[...] 

Alan: Eu não acredito em você. 

Hank: Eu deixei minha esposa e a minha família pelo Larry.
284

  

Além de não aceitar, Alan invalida os sentimentos de Hank. Essa forma insidiosa de 

homofobia coloca em dúvida a própria possibilidade de uma pessoa amar outra do mesmo 

sexo. De certa forma, a descrença no amor homossexual é um possível ponto de aproximação 

entre Alan e Michael: 

Alan: Não! Eu não quero ouvir isso. É nojento! 

Hank: Alguns homens fazem isso por outra mulher. 

Alan: Bem, isso eu conseguiria entender. Isso é normal. 

Hank: Simplesmente não funciona sempre assim, Alan. Não importa o quanto você 

queira. Deus sabe, ninguém quis mais do que eu quis. Eu realmente e 

verdadeiramente sentia que eu estava apaixonado pela minha esposa quando nos 

casamos. Não era como se o tempo todo eu estivesse tentando provar algo a mim 

mesmo. Eu a amei de verdade e ela me amou. Mas... sempre tinha aquela coisa ali... 

[...] 

Alan: Sempre? 

Hank: Eu não sei. Suponho que sim.
285

  

A curiosidade de Alan é comum entre homens cis-heterossexuais, causada pelo 

estranhamento diante do que significa a atração por uma pessoa do mesmo sexo. Ainda mais 

se essa atração, como no caso de Hank, não implicava comportamentos estereotipados e podia 

ser vivida apenas em certos momentos: “Muitos homens que se identificavam como queer 

viviam vidas duplas e participavam do mundo gay apenas de maneira irregular, mesmo que 

lhes fosse muito importante quando faziam isso” (CHAUNCEY, 1994, p. 24). Para Sinfield 

(1998, p. 12), os casos de homens que mantêm relações com outros homens estando casados 

com mulheres permanecem sendo um importante elemento na manutenção da estrutura de 

trocas entre o que é socialmente esperado de um homem e o que ele pode obter ao 

desempenhar bem o seu papel: “[a]lguns desses maridos gostam da vida familiar, amam suas 

esposas, e não veem nenhuma contradição entre sexo ocasional e experiências gays e um 

estilo de vida e imagem heterossexual”. 

                                                     
284

 “[…] No. You didn’t hear me incorrectly. That’s what I said. The message is for Larry and it’s from me, 

Hank, and it is just as I said: I… love… you. Thanks. / Seven points total! Hank, you’re ahead, baby. You’re way, 

way ahead of everybody! / Why?... Oh, Hank, why? Why did you do that? / Because I do love him. And I don’t 

care who knows it. / […] I can’t believe you. / I left my wife and family for Larry.” (CROWLEY, 2008, p. 94). 
285

 “No! I don’t want to hear it. It’s disgusting! / Some men do it for another woman. / Well, I could understand 

that. That’s normal. / It just doesn’t always work out that way, Alan. No matter how you might want it to. And 

God knows, nobody ever wanted it more than I did. I really and truly felt that I was in love with my wife when I 

married her. It wasn’t altogether my trying to prove something to myself. I did love her and she loved me. But… 

there was always that something there… / […] Always? / I don’t know. I suppose so.” (CROWLEY, 2008, p. 95). 
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Contudo, a resposta evasiva de Hank quanto ao entendimento de sua própria 

sexualidade abre brechas para que sejam expostas, naquela roda, outras vivências da 

homossexualidade, como a de Emory, que não teve o privilégio, por assim dizer, de apenas 

“supor” quando havia se entendido como gay: 

Emory: Eu sei disso desde que eu tinha quatro anos de idade. 

Michael: Todo mundo sempre soube de você, Emory. 

Donald: Eu sempre soube de mim também. 

Hank: Eu não sei quando foi que comecei a admitir a mim mesmo. Por tanto tempo 

eu ou dei outro nome àquilo ou neguei completamente. 

Michael: Jesus-eu-estava-bêbado-ontem-à-noite. 

Hank: E então chegou um tempo em que eu não conseguia mais mentir pra mim 

mesmo... Eu pensava sobre aquilo, mas nunca fazia nada. Eu acho que a primeira 

vez foi durante a última gravidez da minha esposa. Nós morávamos perto de New 

Haven – no campo. Ela e as crianças ainda vivem lá. Bom, de todo modo, havia um 

encontro de professores aqui em Nova York. Ela não queria enfrentar a viagem e eu 

vim sozinho. E naquele dia no trem eu comecei a pensar, e a pensar, e a pensar a 

respeito. Eu não pensei em mais nada a viagem inteira. E depois de quinze minutos 

que eu tinha chegado peguei um cara no banheiro masculino da Grand Central 

Station. 

Alan: Jesus. 

Hank: Eu nunca tinha feito nada daquilo na minha vida antes e eu estava morrendo 

de medo. Mas ele se revelou um cara legal. Eu nunca mais o vi e é engraçado eu 

sequer conseguir lembrar o nome dele. Enfim. Depois disso, ficou mais fácil. 

Harold: A prática leva à perfeição. 

Hank: E então... um tempo depois... não muito tempo depois, o Larry estava em 

New Haven e nos conhecemos numa festa na cidade que eu e a minha esposa 

tínhamos ido. 

Emory: E seus problemas de verdade começaram. 

Hank: Isso foi dois anos atrás.
286

  

Deixar a esposa e os filhos no campo, onde permaneciam até hoje, e experimentar uma 

nova vida em Nova York, na inconstância da cidade grande e de suas relações voláteis, coloca 

em oposição a vida que ficara para trás e a nova, no epicentro gay urbano. Nesse período, 

como vimos no início da análise da peça, Nova York era um tipo de capital do mundo gay, ao 

menos nos Estados Unidos. Porém, é necessário considerar que a categorização do desejo 

sexual entre homens também é marcada historicamente, ou seja, o marco identitário 

                                                     
286

 “I’ve known what I was since I was four years old. / Everybody’s always known it about you, Emory. / I’ve 

always known it about myself too. / I don’t know when it was that I started admitting it to myself. For so long I 

either labeled it something else or denied it completely. / Christ-I-was-drunk-last-night. / And then there came a 

time when I just couldn’t lie to myself anymore… I thought about it but I never did anything about it. I think the 

first time was during my wife’s last pregnancy. We lived near New Haven – in the country. She and the kids still 

live there. Well, anyway, there was a teacher’s meeting here in New York. She didn’t feel up to the trip and I 

came alone. And that day on the train I began to think about it and think about it and think about it. I thought of 

nothing else the whole trip. And within fifteen minutes after I had arrived I had picked up a guy in the men’s 

room of Grand Central Station. / Jesus. / I’d never done anything like that in my life before and I was scared to 

death. But he turned out to be a nice fellow. I’ve never seen him again and it’s funny I can’t even remember his 

name anymore. Anyway. After that, it got easier. / Practice makes perfect. / And then… sometime later… not 

very long after, Larry was in New Haven and we met at a party my wife and I had gone in town for. / And your 

real troubles began. / That was two years ago.” (CROWLEY, 2008, p. 95-96). 
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promovido pelo Movimento Gay ao longo das décadas de 1950 e 1960 de certa forma 

apartou, tanto em termos práticos como de nomenclatura, vivências sexuais até então 

marcadas por certa fluidez e independentes de uma “identidade”
287

:  

Ao longo de uma geração, as linhas haviam sido traçadas de maneira tão acirrada e 

pública entre o heterossexual e o homossexual que os homens não podiam mais 

participar de um encontro homossexual sem suspeitar que significaria (para o mundo 

exterior e para si mesmos) que eles eram gays. [...] A ascensão do gay refletia, então, 

uma reorganização de categorias sexuais e a transição de uma cultura do início do 

século XX, dividida entre “queers” e “homens” com base no status de gênero, para 

uma cultura do final do século XX dividida entre “homossexuais” e 

“heterossexuais” com base na escolha de objeto sexual. [...] Examinar os limites 

estabelecidos entre homens queer e homens normais no início do século XX ilumina 

com uma clareza incomum – e um efeito espantoso – o quanto a definição social de 

“homem normal” mudou no último século. O comportamento erótico permitido para 

homens “normais” três gerações atrás simplesmente não seria permitido para 

homens “heterossexuais” hoje. A heterossexualidade, tanto quanto a 

homossexualidade, é uma categoria social e identidade historicamente específicas. 

(CHAUNCEY, 1994, p. 22; 26). 

A declaração de Hank, embora tenha um caráter apaziguador, carrega algo do 

convencional amor romântico normativo, por oposição à fluidez afetiva proposta por Larry. 

Pelo comentário de Emory, Hank parece ser alvo de críticas por vezes veladas e uma 

polarização vinda de seus próprios amigos – incluindo aquele que é tido como o mais 

promíscuo de todos e que, todavia, mais busca uma relação estável. Larry reage como se 

estivesse sendo alvo de perseguição, mas também indica algum recalque em relação ao bom-

mocismo de seu companheiro: 

Larry: Por que eu sempre sou o maldito vilão na história? Se eu não sou tido como 

destruidor de lares felizes, sou um filho da puta impossível de se conviver!  

Harold: A culpa vira hostilidade. Não é mesmo, Michael? 

Michael: Vai enfiar suas pinças na bochecha, vai.  

Larry: Estou de saco cheio com todo mundo sentindo tanta pena do pobre 

humilhado Hank. 

Emory: Ah, Larry, todo mundo sabe que você é uma piranha. 

Larry: Eu nunca fiz nenhuma promessa e nem tenho intenção de fazê-lo. É direito 

meu seguir a minha vida sexual sem ter que responder a ninguém – incluindo o 

Hank! E se esses termos não são aceitáveis, então nós não devemos morar juntos. 

Estar em numerosas relações é uma parte do meu jeito de ser!
288

  

                                                     
287

 Para um aprofundamento das questões a respeito de gênero, desejo e identidade, sugiro a leitura de Judith 

Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity [Problemas de gênero: feminismo e subversão 

da identidade]. Segundo a autora, o gênero é uma performance, uma forma de expressão, que diz respeito mais 

ao que uma pessoa “faz” (ou performa) do que a quem ela supostamente “é” em termos de uma identidade tida 

como universal: “[n]ão há identidade de gênero por trás da expressão de gênero [...]. A identidade é constituída 

performativamente pelas próprias “expressões” que se diz que são seus resultados” (1990, p. 24). 
288

 “Why am I always the goddamn villain in the piece! If I’m not thought of as a happy-home wrecker, I’m an 

impossible son of a bitch to live with! / Guilt turns to hostility. Isn’t that right, Michael? / Go stick your tweezers 

in your cheek. / I’m fed up to the teeth with everybody feeling so goddamn sorry for poor shat-upon Hank. / Aw, 

Larry, everybody knows you’re Frieda Fickle. / I’ve never made any promises and I never intend to. It’s my right 
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Todavia, Larry faz uma afirmação de sua identidade, de quem ele é, fazendo um 

descolamento de como ele enxerga sua vida como homem gay, mas ponderando que não é por 

ser gay que é assim, mas pela força de seu próprio desejo: “Muito antes que os gays 

começassem a declarar, numerosos (e sem evidências conclusivas), que ‘nasceram assim’, 

Larry descreve sua necessidade por vários parceiros sexuais em termos ontológicos” 

(JACOBS, 2020, p. 46). De certa forma, esse discurso é outra marca da pluralidade que 

desafia o pensamento paranoico de que todos os gays são a mesma coisa e apresentam os 

mesmos comportamentos: 

Emory: Você não precisa ser gay pra ser um devasso. 

Larry: Quando disse jeito de ser, eu não quero dizer ser gay – eu me refiro ao meu 

apetite sexual. E eu não me considero um devasso. Emory, você é a pessoa mais 

promíscua que eu conheço.
289

  

A fala de Emory incita a agressividade de Michael, antes direcionada a Bernard. 

Michael, tão preocupado com questões de aparência física, ataca Emory e Harold justamente 

por um dos aspectos em que ele mesmo apresenta inseguranças. Em sua posição de anfitrião e 

sob o efeito do álcool, ele não refreia seus comentários nem parece ponderar qualquer mágoa 

que possa causar, fazendo com que Bernard, que pouco antes justificara a razão pela qual 

permitia os comentários racistas de Emory, agora pergunte a Emory por que permite que 

Michael o trate daquela maneira – ficando sem resposta: 

Emory: Eu não sou promíscuo de jeito nenhum! 

Michael: Não por opção. Por vontade própria. Por que alguém iria querer ir pra 

cama com uma bichinha fogosa como você? 

Bernard: Michael! 

Michael [para Emory]: Quem demonstraria interesse por você? Eu te digo quem: 

ninguém. Com exceção talvez de algum fugitivo do Instituto Braille. 

Bernard [para Emory]: Por que você deixa que ele fale assim com você? 

Harold: Beleza física não é tudo. 

Michael: Obrigado, Quasimodo.
290

  

A deixa para Michael especular sobre o sucesso da vida afetiva de Emory surgiu da 

própria intromissão de Emory na fala de Larry, que prossegue: 

Larry: Como vocês acham que é viver com a maldita Gestapo? Eu não posso 

respirar sem ser interrogado!  

                                                                                                                                                                   
to lead my sex life without answering to anybody – Hank included! And if those terms are not acceptable, then 

we must not live together. Numerous relations is a part of the way I am!” (CROWLEY, 2008, p. 96). 
289

 “You don’t have to be gay to be a wanton. / By the way I am, I don’t mean being gay – I mean my sexual 

appetite. And I don’t think of myself as a wanton. Emory, you are the most promiscuous person I know.” 

(CROWLEY, 2008, p. 96). 
290

 “I’m not promiscuous at all! / Not by choice. By design. Why would anybody want to go to bed with a 

flaming little sissy like you? / Michael! / Who’d make a pass at you – I’ll tell you who – nobody. Except maybe 

some fugitive from the Braille Institute. / Why do you let him talk to you that way? / Physical beauty is not 

everything. / Thank you, Quasimodo.” (CROWLEY, 2008, p. 96-97). 
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Eu não compro essa rotina de vamos-ser-fieis-e-nunca-mais-olhar-para-outra-pessoa. 

Simplesmente não funciona. Se você quiser prometer isso, tudo bem. Então prometa 

e cumpra. Mas, no que me diz respeito, acho que nada acaba com um 

relacionamento mais rápido do que a obrigação de prometer alguma coisa.
291

  

A ideia de Larry sobre fidelidade é menos um reflexo da reprodução de uma relação 

normativa e que segue a lógica da fidelidade nos termos das relações heterossexuais – como 

aquela vivida por Hank – e mais uma construção baseada na honestidade com os próprios 

sentimentos e em algum comprometimento possível baseado na compreensão, sem 

hipocrisias, das singularidades um do outro. A forma como esse dilema é tratado na peça dá 

espaço para que ambos os lados exponham as suas razões em busca de um denominador 

comum: 

Esse cultivo da “identificação múltipla” é capturado de maneira poderosa no diálogo 

tortuoso entre Larry e Hank no qual derrubam diversas expectativas sobre 

monogamia, masculinidade adequada e intimidade. [...] Quando Michael exige que 

os dois tenham sua rodada no jogo, eles são forçados a articular perspectivas 

drasticamente diferentes, e potencialmente incomensuradas, quanto ao amor 

companheiro. Hank está preso à monogamia e ao casamento como expressões do 

amor comprometido, enquanto Larry acredita no poliamor como uma válvula de 

escape que permite que relacionamentos duradouros funcionem ao conceder aos 

parceiros a liberdade de explorar suas relações sexuais com terceiros. Em vez de 

confrontar essas visões uma frente à outra, a narrativa contextualiza ambas. 

(FAWAZ, 2016, p. 238).  

A postura de Larry – que desde o início da noite não havia se preocupado em disfarçar 

o flerte com Donald – não condiz com a expectativa de Hank e, muito provavelmente, com a 

de alguns amigos. No entanto, sua posição dentro do círculo não é vista com o mesmo 

desprezo direcionado à promiscuidade de Emory ou de Cowboy: 

Bernard: Sim, liberdade, querido! Liberdade! 

Larry: Você precisa ter! Não funciona se não for assim. E aqueles que juram sua 

fidelidade eterna estão mentindo. A maioria deles, de qualquer forma – 90% deles. 

Eles traem uns aos outros constantemente e mentem sem remorso. Eu sinto muito, 

eu não consigo ser assim e isso deixa o Hank nervoso. 

Hank: Existem esses 10%. 

Larry: O único jeito que tem alguma chance de dar certo é algum tipo de 

entendimento. 

Hank: Eu tentei seguir adiante com isso. 

Larry: Ah, pelo amor! 

Hank: Eu concordei com um acordo. 

Larry: Seu acordo. 

Michael: Que acordo? 

Larry: Um ménage. 

[...] 
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 “What do you think it’s like living with the goddamn gestapo! I can’t breathe without getting the third degree! 

/ […] I can’t take all that let’s-be-faithful-and-never-look-at-another-person routine. It just doesn’t work. If you 

want to promise that, fine. Then do it and stick to it. But if you have to promise it – as far as I’m concerned – 

nothing finishes a relationship faster.” (CROWLEY, 2008, p. 97). 
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Olha, eu sei que muita gente acha que isso é a resposta. Elas não consideram como 

traição. Mas não é o meu estilo.
292

  

Por sua vez, a atitude de Hank faz parecer que ele, assim como Larry havia colocado 

antes, é uma vítima; como se a sua capacidade de agir e fazer escolhas, desde a primeira 

experiência homossexual no banheiro da Grand Central Station, tivesse sido colocada em 

suspenso e ele vivesse sob as rédeas de uma vida gay com a qual não concorda, ao menos não 

completamente. Para além de não partilhar as referências culturais do “universo gay” daquele 

recorte (os amigos de Larry), ele também parece não partilhar a crença em possibilidades 

alternativas de conexão afetiva e sexual: 

Hank: Bem, eu certamente não queria. 

Larry: Então quem foi que sugeriu? 

Hank: Foi um acordo mútuo. 

Larry: Exatamente. 

Hank: E você concordou. 

Larry: Eu não concordei com nada.Você concordou com a sua própria proposta e 

me informou que eu tinha concordado. 

[...]  

Bem, eu não sou dos que curtem terapia em grupo. Me desculpa, eu não consigo me 

relacionar com nada nem ninguém desse jeito. Funciono à moda antiga – eu gosto de 

todos, mas eu gosto de um por vez!
293

 

Discutir a relação em público, claro, não escapa ao exame minucioso dos ouvintes ao 

redor. Michael, como se desejasse inflamar a conversa ou testar os limites do amor de Larry e 

Hank, resolve lançar um assunto. Por outro lado, ao tocar no nome de Alan, Larry joga uma 

isca e Hank a morde, de certa forma assumindo que tinha algum interesse ou atração pelo 

hétero da festa: 

Michael: Você curtiu o Donald como uma atração paralela particular? 

Larry: Sim. Eu curti. 

Donald: Eu também, Larry. 

Larry [para Donald, se referindo a Michael, como se estivesse tirando satisfação]: 

Você contou pra ele?  

Donald: Não.  

Michael: Estava na cara desde o momento que você chegou. Qual era mesmo a 

música e a dança sobre ter trocado olhares com alguém, mas sem nunca ter sido 

apresentado? 
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 “Yeah, freedom, baby! Freedom! / You gotta have it! It can’t work any other way. And the ones who swear 

their undying fidelity are lying. Most of them, anyway – ninety percent of them. They cheat on each other 

constantly and lie through their teeth. I’m sorry, I can’t be like that and it drives Hank up the wall. / There is that 

ten percent. / The only way it stands a chance is with some sort of an understanding. / I’ve tried to go along with 

that. / Aw, come on! / I agreed to an agreement. / Your agreement. / What agreement? / A ménage. / […] Look, I 

know a lot of people think it’s the answer. They don’t consider it cheating. But it’s not my style.” (CROWLEY, 

2008, p. 97-98). 
293

 “Well, I certainly didn’t want it. / Then who suggested it? / It was a compromise. / Exactly. / And you agreed. 

/ I didn’t agree to anything. You agreed to your own proposal and informed me that I agreed. / […] Well, I’m not 

one for group therapy. I’m sorry, I can’t relate to anyone or anything that way. I’m old-fashioned – I like ‘em all, 

but I like ‘em one at a time!” (CROWLEY, 2008, p. 98). 
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Donald: Era verdade. Nós nos vimos nas saunas e fomos pra cama juntos, mas 

nunca trocamos uma palavra e nunca soubemos o nome um do outro. 

[...] 

Larry [para Hank]: Não me olhe desse jeito. Você tem flertado com o “sr. 

Importante” a noite inteira.  

[...] 

Eu imagino que você gostaria que nós três saíssemos juntos. 

Hank: Ao menos seria algo juntos.
294 

Apesar de sua visão liberal a respeito de sua vida sexual, no tocante à sua vida afetiva 

Larry demonstra ser um pouco mais restrito, o que fica demonstrado pelo incômodo 

provocado pela aproximação de Hank e Alan. As demonstrações de apreço entre os dois 

diferem, por exemplo, da indiferença com que Larry encara suas aventuras fora da relação 

com o seu parceiro – na peça, isso é exemplificado pelo fato de ele conhecer Donald das 

saunas, mas não saber o seu nome até aquela noite. Nesse sentido, um eventual encontro entre 

Hank e Alan fora da festa até seria aceitável, pelo ponto de vista de Larry, caso o interesse de 

Hank se mantivesse nos limites da satisfação sexual:  

[…] Larry recusa a narrativa normalizadora que reduz a promiscuidade masculina 

gay a uma força destrutiva, contando, em vez disso, uma história diferente sobre a 

liberdade sexual como maneira de se relacionar com os outros que excede qualquer 

orientação sexual determinada. (FAWAZ, 2016, p. 239).  

No entanto, pelo padrão dos relacionamentos abertos, a aproximação entre os dois 

seria uma ameaça à relação “principal” entre Hank e Larry “[...] somente se o parceiro 

mostrasse afeição ou carinho pelo outsider.” (JACOBS, 2020, p. 39). 

Considerando-se que aquela relação já vinha de algum tempo, o fato de somente agora 

esses assuntos estarem sendo discutidos entre os dois – Larry parecia ter concordado com algo 

por força da situação; Hank ainda não sabia qual era o equilíbrio possível entre os dois – 

parece indicar que, de fato, foi necessário o caos para anteceder um reconhecimento das 

necessidades de ambos e da reciprocidade de sentimentos. Ao final, a relação dos dois, de 

acordo com “[...] um estilo de vida não convencional” (JACOBS, 2020, p. 30), representa 

uma rejeição a um modelo rígido de relacionamentos afetivos e sexuais: “[…] estar em um 

casal mas [ser] sexualmente aberto pode trazer a sensação de um ato de resistência, uma 

prática de liberdade oculta, uma maneira furtiva de estar dentro mas não ser do 

homonormativo” (p. 31, grifo do autor). Entre outros motivos, isso ocorre pois “[e]les não são 
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 “Did you like Donald as a single side attraction? / Yes. I did. / So did I, Larry. / Did you tell him? / No. / It 

was perfectly obvious from the moment you walked in. What was the song and dance about having seen each 

other but never having met? / It was true. We saw each other in the baths and went to bed together, but we never 

spoke a word and never knew each other’s name. / […] Don’t look at me like that. You’ve been playing footsie 

with the Blue Book all night. / […] I suppose you’d like the three of us to have a go at it. / At least it’d be 

together.” (CROWLEY, 2008, p. 98-99). 
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um casal heterossexual, então não devem agir como se fossem. Afinal, se a sociedade se 

ocupa de menosprezar pessoas gays, é justo perguntar por que eles deveriam se adaptar às 

suas regras” (CARO, 2016, p. 11). A única demanda imposta por Larry parece ter algo em 

comum com o orgulho incitado pelo Movimento Gay e outros movimentos pelas liberdades 

civis: 

Hank: Que tipo de entendimento você quer? 

Larry [começa falando alto e depois suaviza a voz]: Respeito – pela liberdade um 

do outro. Sem necessidade de mentir ou fingir. Do meu próprio jeito, Hank, eu te 

amo, mas você precisa entender que embora eu queira continuar vivendo com você, 

às vezes podem existir outros. Eu não quero esfregar isso na sua cara. Se acontecer, 

eu sei que nunca vou mencionar. Mas se você me perguntar, eu vou te contar. Eu 

não quero te machucar, mas eu não vou mentir pra você se quiser saber tudo sobre 

mim.
295

 

A proposta do relacionamento aberto, portanto, transcenderia opacidades e, dessa 

forma, evitaria uma traição da confiança que cada parte da relação deposita na outra. Larry 

não tem interesse em manter uma relação nos termos que provocaram a traição de Hank 

contra sua então esposa, uma vez que:  

[…] casais gays abertos, ao reconhecer e levar a cabo seu interesse em sexos com 

parceiros fora da relação, neutralizam ameaças de ciúmes, traição e tédio que afetam 

tantos relacionamentos sexualmente exclusivos. [...] Assim, o relacionamento aberto 

gay é evocado não apenas como característica normal da cultura, como também 

enquanto alternativa mais saudável e ética ao modelo universal de não 

exclusividade, de traição. (JACOBS, 2020, p. 35; 37). 

Nas regras do jogo, o caminho que Larry utilizou para expressar o seu amor não estava 

previsto – foi algo feito naturalmente e na presença do objeto de seu afeto. Aquele cenário 

contrariava a previsão de Michael, que tenta invalidar o ocorrido: 

Bernard: Ele conseguiu pontos. 

Michael: O quê? 

Bernard: Ele disse. Ele disse “Eu te amo” pro Hank. Ele conseguiu o bônus. 

Michael: Ele não ligou pra ele. 

Donald: Ele ligou pra ele. Ele só não usou o telefone. 

Michael: Então ele não ganha ponto nenhum. 

Bernard: Ele ganha cinco pontos! 

Michael: Ele não usou o telefone. Ele não ganha porcaria nenhuma!
296
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 “What kind of an understanding do you want! / Respect – for each other’s freedom. With no need to lie or 

pretend. In my own way, Hank, I love you, but you have to understand that even though I do want to go on living 

with you, sometimes there may be others. I don’t want to flaunt it in your face. If it happens, I know I’ll never 

mention it But if you ask me, I’ll tell you. I don’t want to hurt you, but I won’t lie to you if you want to know 

anything about me.” (CROWLEY, 2008, p. 99). 
296

 “He gets points. / What? / He said it. He said ‘I love you’ to Hank. He gets the bonus. / He didn’t call him. / 

He called him. He just didn’t use the telephone. / Then he doesn’t get any points. / He gets five points! / He 

didn’t use the telephone. He doesn’t get a goddamn thing!” (CROWLEY, 2008, p. 99-100). 
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Se aquele detalhe, portanto, era o necessário para validar a pontuação – e a opinião – 

de Michael, Larry vai até o telefone, disca o número da segunda linha no quarto de cima e 

espera tocar. Ele avisa Hank que a ligação é pra ele e pede que suba para atender, enquanto 

todos embaixo permanecem em silêncio. Já no quarto, Hank atende a ligação: 

Hank: Alô? 

Bernard: Um ponto. 

Larry: Oi, Hank. 

Bernard: Dois pontos. 

Larry: ... Aqui é o Larry. 

Bernard: Mais dois pontos! 

Larry: ...Pra todos os efeitos, eu te amo. 

Bernard: Bônus de cinco pontos! 

Hank: Eu vou... Eu vou tentar. 

Larry: Eu vou também. 

Bernard: É um total de dez pontos! 

Emory: Larry é o vencedor!
297

  

Ao fazer a sua declaração para Hank sem abrir mão de sua liberdade sexual, Larry 

expõe uma evidente distinção entre os assuntos sentimentais e sexuais: “[…] homens gays 

separam amor e sexo com mais frequência e aproveitam o sexo casual pelo que é. [...] homens 

gays, por um lado, formam pares assim como pessoas heterossexuais e lésbicas, mas, por 

outro lado, adotam práticas sexuais que excedem os limites do casal” (JACOBS, 2020, p. 35).  

Então, Harold faz um comentário que deixa no ar se ele estava esperando um desfecho 

diferente ou se o ganhador do jogo havia sido declarado muito antes do término da 

brincadeira, antes do grand finale que ele provavelmente já antecipava: “Bom, isso não foi tão 

divertido quanto achei que seria”.
298

 Afinal, o casal em conflito fazer as pazes e subir para o 

quarto não era, talvez, a conclusão mais óbvia. Fora isso, como ficara implícito pela reação de 

Harold ao abrir o presente de Hank, ele não o considerava a pessoa mais interessante do 

grupo. Entretanto, do ponto de vista do casal, ao consumarem o acordo a que chegaram após 

as declarações de amor, a possibilidade de terem alcançado algum tipo de êxito ou redenção 

não parece ser mais importante do que fazer a relação dar certo, por mais difícil que isso 

venha a ser. Nos termos de Halberstam (2020, p. 21), “se sucesso exige tanto esforço, talvez, 

em longo prazo, fracasso seja mais fácil e ofereça recompensas diferentes”. 

Mas os Assuntos do Coração ainda não haviam se esgotado. Alan, que, como pontuou 

Michael, já poderia ter se retirado há tempos, permanecia no apartamento, mesmo enojado 

com as declarações que acabara de ouvir de Hank. Agora Michael passava a vez a ele de 
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 “Hello? / One point. / Hello, Hank. / Two points. / …This is Larry. / Two more points! / …For what it’s 

worth, I love you. / Five point bonus! / I’ll… I’ll try. / I will too. / That’s ten points total! / Larry’s the winner.” 

(CROWLEY, 2008, p. 100). 
298

 “Well, that wasn’t as much fun as I thought it would be.” (CROWLEY, 2008, p. 100). 
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modo enfático e extremamente agressivo: “O JOGO AINDA NÃO ACABOU! Sua vez, Alan. 

PEGUE O TELEFONE, IMBECIL!”.
299

 

Porém, diante da hostilidade de Michael e da iminência de uma humilhação pública, 

de maneira curiosa surge um sinal de empatia da parte até então mais criticada e agredida. 

Emory pede para Michael não seguir adiante, como se protegesse seu algoz da violência e 

achincalhação de que fora vítima e reconhecesse que a opressão é ainda maior fora dali: 

“Contar a verdade, revelar um desejo, é demonstrar uma fraqueza, e demonstrar uma fraqueza 

só pode ser permitido em um círculo íntimo – nessa festa, entre iguais – e jamais no círculo 

heteronormativo” (COSTA, 2013, p. 39). Como resposta, Alan tenta se redimir de seu 

comportamento anterior:  

Emory: Michael, não! 

Michael: NÃO SE META! 

Emory: Você não precisa fazer isso, Alan. Não precisa. 

Alan: Emory... Sinto muito pelo que fiz antes. 

Emory: ... Ah, esquece isso.
300

 

A atitude de Emory é coerente com a visão que alguns dos amigos têm a seu respeito: 

no fundo ele quer ser incluído e integrar uma lógica normativa em suas pretensões afetivas, 

algo semelhante, ao menos em parte, ao assimilacionismo que dividiria a militância dentro do 

Movimento Gay estadunidense do período.
301

 Não confrontar seu agressor, mas, pelo 

contrário, demandar que ele esqueça o que fez mediante um breve pedido de desculpas 

corroboraria a visão sobre a “homofobia internalizada” tão debatida a respeito dos 

personagens da peça.  
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 “THE GAME ISN’T OVER YET! Your turn, Alan. PICK UP THE PHONE, BUSTER!” (CROWLEY, 2008, 

p. 100-101). 
300

 “Michael, don’t! / STAY OUT OF THIS! / You don’t have to, Alan. You don’t have to. / Emory… I’m sorry 

for what I did before. / …Oh, forget it.” (CROWLEY, 2008, p. 101). 
301

 Ainda durante o período macartista, uma divisão interna começou a desmantelar o consenso em relação às 

pautas da Mattachine Society, fazendo surgir duas vertentes dentro da sociedade. Uma delas, além de advogar 

em favor do Partido Comunista, acreditava na lógica da mobilização coletiva e na autonomia de gays e lésbicas 

de interpretação de suas próprias existências. A outra, assimilacionista, acreditava na ideia de que as pessoas 

homossexuais não deveriam se diferenciar das heterossexuais a não ser por suas práticas sexuais. Dito isso, todos 

deveriam ser assimilados pelas normas constituintes da vida em sociedade, ainda que para isso fosse necessário 

priorizar ações individuais em detrimento da ação coletiva. Entre o grupo assimilacionista, replicava-se uma 

lógica preconceituosa similar àquela através da qual as pessoas heterossexuais enxergavam o “mundo 

homossexual”, ou seja, homens efeminados e as travestis, por exemplo, tinham menos valor e, por isso, eram 

rechaçados por sua inferioridade relacionada à não correspondência a um ideal de masculinidade (cf. 

D’EMILIO, 1998). Um exemplo célebre é o de Sylvia Rivera, ativista transexual que participou da Revolta de 

Stonewall. No discurso conhecido como “Y’all Better Quiet Down” [“É melhor vocês todos sossegarem o 

facho”; facilmente encontrado na internet], proferido na Parada Gay de 1973, em Nova York, Rivera ressaltou, 

diante de vaias, a resistência da “comunidade” gay – por quem ela também estava lutando – em reconhecer a 

importância das pessoas trans dentro do movimento. 
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Michael, contudo, não vê validade naquele acerto de contas. Ele aponta a hipocrisia e 

os limites de qualquer empatia que possa existir entre o agressor e sua vítima – não sem 

recorrer, novamente, a uma visão pejorativa sobre os atributos de Emory que pudessem 

interessar a qualquer pessoa: 

Michael: Perdoai as nossas ofensas. Jesus, agora vocês estão unidos pelo maldito 

quadril! Você pode decorar a casa dele, Emory – e ele pode te tirar da cadeia da 

próxima vez que você for preso por atentado à moral.
302

  

Diante da inércia de Alan e da resistência dos demais amigos em seguir com o jogo, 

Michael se torna cada vez mais tóxico, de novo trazendo à tona preconceitos – talvez velados 

quando sóbrio – sobre a raça de Bernard e o credo de Harold, não sem ouvir uma “boa 

verdade” deste último. Donald, por sua vez, continua sendo a voz que repreende Michael, não 

naturalizando os absurdos que ele diz. Harold, como observador externo, sabe muito bem por 

que o próprio Michael até agora não se dispôs a fazer uma ligação: 

Harold: Eu acho que essa será a rodada final. 

Cowboy: Michael, você não vai ligar pra ninguém? 

Harold: Como ele poderia? Ele nunca amou ninguém. 

Michael [cantando para Harold e depois para Bernard]: “Não importa como você 

pensa/ É difícil ser negro / Mas é mais difícil/ Ser um judeu-uuuuu-uu!”. 

Donald: Meu Deus, Michael, você é um anfitrião encantador.
303

  

Nesse ínterim, amenizados os humores e feitas as pazes, Larry se encaminha para a 

escada rumo ao quarto, onde Hank permaneceu depois de atender a segunda linha. Mesmo 

após Michael alertá-lo de que ele perderia o final do jogo, Larry demonstra ter outras 

prioridades para o momento e diz que ele pode lhe contar depois como tudo terminou. 

Michael não concorda, especialmente porque ele antecipa que haverá um clímax, talvez o 

mais aguardado por ele a noite toda, e mais uma vez fazendo uma referência metalinguística 

ao próprio espetáculo: “Eu nunca revelo um final. E ninguém será realocado em suas cadeiras 

durante o ápice da revelação”.
304

 

Quando Larry se desloca para o andar superior, deduz-se que, entre aquelas paredes, o 

casal irá resolver suas desavenças, ao menos por ora, na cama: “[…] contra toda a infelicidade 

no palco, dois homens estão fazendo amor fora da vista do público, e, sentados na plateia, no 

escuro, estamos conscientes deles de maneira subliminar, subcutânea, sentimos seu calor até o 
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 “Forgive us our trespasses. Christ, now you’re both joined at the goddamn hip! You can decorate his home, Emory 

– and he can get you out of jail the next time you’re arrested on a morals charge.” (CROWLEY, 2008, p. 101). 
303

 “I believe this will be the final round. / Michael, aren’t you going to call anyone? / How could he? He’s never 

loved anyone. / ‘No matter how you figger, It’s tough to be a nigger, But it’s tougher To be a Jeeeew-ooouu-oo!’ 

/ My God, Michael, you’re a charming host.” (CROWLEY, 2008, p. 101). 
304

 “I never reveal an ending. And no one will be reseated during the climatic revelation.” (CROWLEY, 2008, p. 102). 
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final da peça” (KUSHNER, 2008, p. xii). À parte os beijos de Cowboy em Michael (por 

engano) e em Harold (com acerto), esse é o primeiro momento na peça em que dois homens 

se engajam de maneira implícita num ato sexual, isolados dos olhares dos demais.
305

 Essa é a 

deixa para Michael afrontar o nojo que Alan afirmara quando da declaração de amor de Hank 

ao seu parceiro, o que acaba instigando uma afirmação de caráter anti-homofóbico na voz de 

Emory: 

Michael [para Alan]: O que você supõe que esteja acontecendo lá em cima? 

Hmmm, Alan? O que você imagina que Larry e Hank estão fazendo? Hmmmmm? 

Jogando bola de gude? 

Emory: O que quer que eles estejam fazendo não está fazendo mal a ninguém. 

Harold: E estão cuidando da própria vida.
306

 

A intervenção de Emory, porém, ao mesmo tempo implica um não reconhecimento do 

caráter político tanto da sua própria existência quanto do ato sexual que está sendo exposto ao 

seu agressor: 

[...] quando Emory diz a Alan que o que Hank e Larry estão fazendo no quarto do 

andar de cima “não está fazendo mal a ninguém”, seu argumento opera no discurso 

da cultura dominante que nega que a sexualidade é uma questão social. Ele está 

errado; o que eles estão fazendo ameaça de fato a ideologia da sociedade dominante, 

assim como a peça em si. Mesmo a representação da homossexualidade como 

identidade pessoal desestabiliza a reivindicação de identidade da heterossexualidade. 

Assim, a peça marca um desenvolvimento importante na representação da 

homossexualidade, apesar de sua falha em articular plenamente uma crítica social e 

a aparente aceitação pela peça do status “menor” da homossexualidade no binário 

homossexual/heterossexual. (SCROGGIE, 1999, p. 249).  

Quando Harold se insere nas conversas, com frequência é a deixa para Michael 

ameaçá-lo, ainda que Harold contra-ataque, deixando-o sem opção a não ser mudar o foco 

para alguém mais enfraquecido – nesse caso, Alan.
307

 Porém, Harold também se equipara a 

Michael, e Michael parece usar a fala de seu amigo como trampolim para, em seguida, como 

num gesto de irmandade, atacar um inimigo comum. Por sua vez, quando Emory intervém a 

favor de Alan, talvez haja menos uma empatia redentora, e mais uma conexão com seu 

próprio passado como pessoa homossexual arrancada à força do armário: 
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 No roteiro da adaptação cinematográfica, havia uma cena de beijo entre Hank e Larry no quarto. Porém, 

Crowley e Friedkin optaram por excluí-la do filme e deixar apenas subentendido o que os personagens estariam 

fazendo lá dentro. Para além de uma escolha meramente narrativa, a exclusão de um beijo gay também refletia 

os receios e preconceitos da própria indústria cinematográfica da época. Cf. BOYS..., 2015. 
306

 “What do you suppose is going on up there? Hmmm, Alan? What do you imagine Larry and Hank are doing? 

Hmmmmm? Shooting marbles? / Whatever they’re doing, they’re not hurting anyone. / And they’re minding 

their own business.” (CROWLEY, 2008, p. 102). 
307

 Segundo Friedkin, a interpretação de Peter White no papel de Alan, “[…] tanto em termos de aparência, 

atitude e modos, é aquela que traz o público para a cena, vemos muito [do que acontece] com seus olhos, porque 

ele entra como o estranho [...] deslocado, mas fascinado” (BOYS…, 2015). 
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Michael [pegando o gancho do comentário]: E você tome conta da sua, Harold. 

Estou te avisando! 

Harold: Está mesmo? Você está me avisando? Eu? Eu sou Harold. Eu sou a pessoa 

a quem você não avisa, Michael. Porque você e eu somos iguais. E nós pisamos 

muito suavemente um no outro porque nós dois jogamos o jogo um do outro muito 

bem. Ah, eu conheço esse jogo que você está jogando. 

Eu conheço muito bem. E jogo ele muito bem. Você joga ele muito bem também. 

Mas você sabe de uma coisa, eu sou o único que é melhor nele do que você. Eu 

posso te derrotar nele. Então não me provoque. Eu estou avisando você. 

Michael [rindo]: Você é engraçado, Hallie. Um motim de risadas. Ele não é 

engraçado, Alan? Ou, como você diria, ele não é divertido? Ele é um viado 

divertido, não é? Ou, como você diria, uma aberração. Foi o que você chamou o 

Emory, não foi? Uma aberração? Um maricas? Caramba, que vocabulário antiquado 

você tem. Fico surpreso de você não ter dito sodomita ou pederasta. É melhor me 

deixar atualizar você. Agora não é mais tão novidade, mas deve ser novidade pra 

você. Já ouviu a expressão “bicha enrustida”? Você sabe o que significa? Você sabe 

o que significa estar “no armário”?  

Emory: Não, Michael. Não vai ajudar em nada explicar o que isso significa. 

Michael: Ele já sabe. Ele sabe muito, muito bem o que é uma bicha enrustida. Não 

sabe, Alan? 

Alan: Michael, se você está insinuando que eu sou homossexual, eu só posso dizer 

que você está enganado. 

Michael: Estou? E quanto ao Justin Stuart?
308

 

Trata-se da primeira vez que Michael confronta Alan com essa figura do passado de 

ambos. Agora Michael faz a sua defesa do caso, como um acusador, não importando muito as 

réplicas do acusado. O personagem hétero em posição acuada é uma das inovações temáticas 

e formais propostas por Mart Crowley em sua peça: 

Em uma inversão notável da tradição do teatro, o único personagem heterossexual, o 

ex-colega de quarto dos tempos de faculdade de Michael, Alan, é o outsider; é sua 

chegada inesperada que ativa uma cena explosiva na peça de Crowley e a 

restauração da ordem exige que se purgue o homem heterossexual do palco. 

(SCHEIE, 1999, p. 1). 

Em sua cabeça, Michael tem certeza de que Alan era apaixonado por Justin e que ele 

agira sem nenhuma responsabilidade afetiva, ou seja, sem reconhecer seu papel nas 

expectativas criadas pelo outro, independentemente de a relação entre eles ser romântica ou 
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 “And you mind yours, Harold. I’m warning you! / Are you? Are you warning me? Me? I’m Harold. I’m the 

one person you don’t warn, Michael. Because you and I are a match. And we tread very softly with each other 

because we both play each other’s game too well. Oh, I know this game you’re playing. I know it very well. And 

I play it very well. You play it very well too. But you know what, I’m the only one that’s better at it than you are. 

I can beat you at it. So don’t push me. I’m warning you. / You’re funny, Hallie. A laff riot. Isn’t he funny, Alan? 

Or, as you might say, isn’t he amusing? He’s an amusing faggot, isn’t he? Or, as you might say, freak. That’s 

what you called Emory, wasn’t it? A freak? A pansy? My, what an antiquated vocabulary you have. I’m 

surprised you didn’t say sodomite or pederast. You’d better let me bring you up to date. Now it’s not so new, but 

it might be new to you – Have you heard the term ‘closet queen’? Do you know what that means? Do you know 

what it means to be ‘in the closet’? / Don’t, Michael. It won’t help anything to explain what it means. / He 

already knows. He knows very, very well what a closet queen is. Don’t you, Hank? / Michael, if you are 

insinuating that I am homosexual, I can only say that you are mistaken. / Am I? What about Justin Stuart?” 

(CROWLEY, 2008, p. 102-103). 
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não, assim como aconteceu nos casos das paixões escavadas naquela noite por Bernard e 

Emory: 

Por um lado, ao tornar pública a trajetória repetidamente fracassada do desejo pelo 

mesmo sexo, Michael busca ridicularizar as esperanças ingênuas de seus amigos 

pelo amor sentimental frente à homofobia da sociedade. Por outro lado, ao legitimar 

o fato concreto do amor gay, ele parece buscar retirar de Alan uma confissão dupla 

de homossexualidade enrustida e amor reprimido por Justin. [...] Michael parece 

imaginar que o jogo pode produzir um senso tão poderoso de experiência 

universalmente compartilhada de vergonha masculina gay que sua força tornará 

visível e destruirá a edificação hétero-patriarcal de Alan. (FAWAZ, 2016, p. 237, 

grifo do autor). 

Nas situações narradas por Bernard e Emory os pretensos homens heterossexuais 

foram ambíguos e condescendentes nas relações com os dois. Para Michael, esse mesmo 

comportamento dúbio foi o que marcou negativamente a relação (seja ela qual for) entre Alan 

e Justin: 

Michael: Você era apaixonado por ele [...]. É pra ele que você vai ligar. 

Alan: Justin e eu éramos muito bons amigos. Só isso. Infelizmente, separamos 

nossos caminhos e esse foi o fim da amizade. Nós não nos falamos há anos. 

Certamente eu não vou ligar pra ele agora. 

Michael: Segundo Justin, a amizade era bem apaixonada. 

Alan: O que você quer dizer? 

Michael: Quero dizer que você dormiu com ele na época da faculdade. Várias vezes. 

Alan: Isso não é verdade! 

Michael: Várias vezes. Uma vez, é juventude. Duas vezes, talvez uma fase. Várias 

vezes, é porque você gostou! 

Alan: ISSO NÃO É VERDADE! 

Michael: Sim, é. Porque Justin Stuart é homossexual. Ele vem pra Nova York de 

vez em quando. Me liga. Eu levei ele a festas. Larry “pegou” ele uma vez. Eu dormi 

com Justin Stuart. E ele me contou sobre você. 

Alan: Então ele te contou uma mentira.
309

  

A insistência de Alan em desmentir Michael também é incerta. Isso tanto pode ser 

uma negação da própria vivência homossexual (tanto quanto, por exemplo, a de Hank durante 

seu casamento), como também significar que Justin, de fato, mentira para Michael. Como 

Justin é um personagem ausente, não há acesso direto ao seu relato. Sequer sabemos se as 

afirmações de Michael foram de fato ditas por Justin ou se isso é apenas um subterfúgio para 

arrancar Alan do armário. Justin também pode ter mentido para Michael com a intenção de se 

vingar de uma possível rejeição de Alan no passado ou de provocar inveja ou ciúmes em 

                                                     
309

 “You were in love with him […]. And that is who you are going to call. / Justin and I were very good friends. 

That is all. Unfortunately, we had a parting of the ways and that was the end of the friendship. We have not 

spoken for years. I most certainly will not call him now. / According to Justin, the friendship was quite 

passionate. / What do you mean? / I mean that you slept with him in college. Several times. / That is not true! / 

Several times. One time, it’s youth. Twice, a phase maybe. Several times, you like it! / IT’S NOT TRUE! / Yes, 

it is. Because Justin Stuart is homosexual. He comes to New York on occasion. He calls me. I’ve taken him to 

parties. Larry “had” him once. I have slept with Justin Stuart. And he has told me all about you. / Then he told 

you a lie.” (CROWLEY, 2008, p. 104). 
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Michael, cujo afeiçoamento pelo amigo hétero a essa altura pode ser mais profundo do que ele 

se permitiu transparecer. De todo modo, ele deseja obter uma confissão que revele uma 

verdade a respeito da sexualidade de Alan, um propósito que talvez tenha ligação com a 

influência do discurso religioso em sua vida: 

A colocação do sexo em discurso, [...] a disseminação e o reforço do despropósito 

sexual são, talvez, duas peças de um mesmo dispositivo; articulam-se nele graças ao 

elemento central de uma confissão que obriga à enunciação verídica da 

singularidade sexual — por mais extrema que seja. Na Grécia a verdade e o sexo se 

ligavam, na forma da pedagogia, pela transmissão corpo-a-corpo de um saber 

precioso; o sexo servia como suporte às iniciações do conhecimento. Para nós, é na 

confissão que se ligam a verdade e o sexo, pela expressão obrigatória e exaustiva de 

um segredo individual. Mas, aqui é a verdade que serve de suporte ao sexo e às suas 

manifestações. 

Ora, a confissão é um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com o 

sujeito do enunciado; é, também, um ritual que se desenrola numa relação de poder, 

pois não se confessa sem a presença ao menos virtual de um parceiro, que não é 

simplesmente o interlocutor, mas a instância que requer a confissão, impõe-na, 

avalia-a e intervém para julgar, punir, perdoar, consolar, reconciliar; um ritual onde 

a verdade é autenticada pelos obstáculos e as resistências que teve de suprimir para 

poder manifestar-se; enfim, um ritual onde a enunciação em si, independentemente 

de suas consequências externas, produz em quem a articula modificações 

intrínsecas: inocenta-o, resgata-o, purifica-o, livra-o de suas faltas, libera-o, 

promete-lhe a salvação. (FOUCAULT, 1988, p. 70-71). 

Na primeira menção de Michael a Justin, fica claro que ambos tiveram experiências 

homossexuais na época da faculdade, porém um não contava para o outro – mas essa 

opacidade, no sentido de “[…] criação de uma persona pública queer capaz de resistir ao 

discurso confessional” (DE VILLIERS, 2012, p. 163), parece escapar a Michael nesse 

momento crítico. De todo modo, as ambiguidades e opacidades de Alan talvez se 

encontrassem deslocadas naquele apartamento e na sociedade, de modo geral. Estar em meio 

a um grupo de amigos tão certos de não serem heterossexuais podia gerar um incômodo em 

Alan: 

O duplo potencial de prejuízo no caso da revelação gay [...] resulta em parte do fato 

de que a identidade erótica da pessoa que assiste à revelação está provavelmente 

implicada na revelação e, portanto, será perturbada por ela. Isso é verdadeiro, em 

primeiro lugar e em geral, porque a identidade erótica não deve ser nunca 

circunscrita em si mesma, não pode ser nunca não relacional, não deve ser percebida 

ou conhecida por alguém fora de uma estrutura de transferência e 

contratransferência. Em segundo lugar, e de maneira específica, é verdadeiro porque 

as incoerências e contradições da identidade homossexual na cultura do século XX 

respondem a – e, portanto, evocam – as incoerências e contradições da 

heterossexualidade compulsória. (SEDGWICK, 2007, p. 39-40). 

De todo modo, o motivo pelo qual Michael faz questão de citar que tanto Larry quanto 

ele próprio haviam transado com Justin parece ser o de validar o fato de que Justin era 

homossexual, que todos haviam saído com ele e, por consequência, fazia sentido que ele, 
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Alan, também o tivesse feito. Um aspecto importante é que, excluindo-se a possibilidade de 

Michael estar inventando tudo, ele já sabia dessa história (seja ela verdadeira ou não) de 

antemão. Dessa forma, quando Alan ligou pela primeira vez e disse que precisava conversar 

com ele, Michael já tinha em mente a informação de que supostamente Alan era enrustido, e a 

sua investida demandava que aquela máscara caísse dessa vez. Ao longo da peça, portanto, é 

possível notar um grau de politização no personagem na medida em que ele “[…] passa de 

uma posição bastante conciliatória em relação à sociedade heterossexual para uma posição 

muito mais desafiadora” (SCROGGIE, 1999, p. 247). De certa forma, inclusive, esse 

posicionamento de Michael guarda algo em comum com os atos rebeldes da militância 

homossexual, por mais que isso tenha sido subestimado nas análises mais comuns da peça:  

[…] no contexto da recusa ousada da liberação gay de “casamento, família e lar que 

a nossa sociedade apresenta como sendo normal”, o que poderia ser mais rebelde do 

que um homem gay exigindo uma prestação de contas de um homem heterossexual 

por sua violência homofóbica contra outro homem gay? (FAWAZ, 2016, p. 228).  

Por isso, depois de chegar ao apartamento e subir com ele para o quarto, quando Alan 

começou a atacar o jeito de Emory e a elogiar Hank, Michael reconheceu a hipocrisia do 

discurso, e talvez já tenha começado a arquitetar a grande revelação a partir dali: 

Michael: Você era obcecado pelo Justin. Você só falava disso, de manhã, de tarde, 

de noite. Você começou a fazer isso hoje à noite lá em cima com relação ao Hank. 

Que camarada atraente ele é e toda aquela merda transparente. 

Alan: Ele é um cara atraente. O que tem de errado em dizer isso? 

Michael: Você gostaria de se juntar a ele e Larry agora mesmo? 

Alan: Eu disse que ele era atraente. Só isso. 

Michael: Quantas vezes você precisa dizer isso? Quantas vezes você teve que dizer 

isso sobre o Justin: como ele era bom jogador de tênis; como ele era bom dançarino; 

que corpo legal ele tinha; como ele era brilhante – como ele era divertido – como as 

garotas eram loucas por ele – o quão próximos vocês eram. 

Alan: Nós... nós... éramos... muito próximos... muito bons... amigos. Só isso.
310

 

As lembranças e alegações de Michael sobre a relação de Justin e Alan não são 

rebatidas. Nesse sentido, a masculinidade de Alan é assombrada por afetos, como o de Justin, 

que não podem ser lamentados: 

[…] o homem que insiste na coerência de sua heterossexualidade afirmará que 

jamais amou outro homem e, portanto, jamais perdeu outro homem [...] essa é uma 
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 “You were obsessed with Justin. That’s all you talked about, morning, noon, and night. You started doing it 

about Hank upstairs tonight. What an attractive fellow he is and all that transparent crap. / He is an attractive 

fellow. What’s wrong with saying so? / Would you like to join him and Larry right now? / I said he was 

attractive. That’s all. / How many times do you have to say it? How many times did you have to say it about 

Justin: what a good tennis player he was; what a good dancer he was; what a good body he had; how bright he 

was – how amusing he was – how the girls were all mad for him – what close friends you were. / We… were… 

very close… very good… friends. That’s all.” (CROWLEY, 2008, p. 104-105). 
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identidade baseada na recusa em confirmar um vínculo e, portanto, na recusa ao 

luto. […]. (ALLAN, 2014, p. 82).  

Ainda que restem dúvidas sobre a veracidade do que Justin teria dito para Michael, o 

que Alan comentava sobre Justin não é questionado, deixando evidente que Alan o admirava 

– e isso também pode ter causado mágoas em Michael, que agora decide revelar o que ele 

próprio pensava no passado: 

Michael: Era óbvio – e quando você fazia isso perto da Fran era totalmente 

embaraçoso. Até ela devia ter dúvidas sobre você. 

Alan: Justin... mentiu. Se ele te disse isso, ele mentiu. É uma mentira. Uma mentira 

perversa. Ele diria qualquer coisa sobre mim pra se sentir igualado. Ele nunca 

conseguiu superar o fato de que eu deixei ele. Mas eu tive que agir assim. Eu tive 

porque... ele me disse... me disse sobre ele... ele me disse que queria ser meu 

amante. E eu... eu... lhe disse... que ele me deixou com nojo... Eu lhe disse que tinha 

pena dele. 

Michael: Você terminou a amizade, Alan, porque você não podia encarar a verdade 

sobre você mesmo. Você poderia continuar dormindo com Justin contanto que ele 

mentisse a si mesmo e você mentisse a você mesmo e vocês dois saíssem com 

garotas e se denominassem homens e se considerassem apenas bons amigos. Mas o 

Justin finalmente teve que ser honesto sobre a verdade, e você não aguentou. Você 

não aguentou e então você destruiu a amizade e o seu amigo junto. 

Alan: Não! 

Michael: O Justin nunca pôde entender o que tinha feito de errado pra fazer você 

terminar com ele. Ele se culpava. 

Alan: Não! 

Michael: Ele se culpou até que eventualmente descobriu quem ele era e o que ele 

era. 

Alan: Não! 

Michael: Mas até hoje ele ainda se recorda do tratamento – as cicatrizes que você 

deixou.  

Alan: NÃO!
311

  

A insistência de Alan marca com veemência uma negação completa que atinge seu 

ápice quando Michael coloca a lista telefônica em sua frente e ambos elevam o tom de voz, 

digladiando pela verdade:  

Michael [apontando o aparelho para Alan]: Pegue esse telefone e ligue pro Justin. 

Ligue e peça desculpas e lhe diga o que você deveria ter dito doze anos atrás. 

Alan: NÃO! ELE MENTIU! NEM UMA PALAVRA SEQUER É VERDADEIRA! 

Michael: LIGUE PRA ELE! Tudo bem então, eu vou ligar! 

Harold: Você é tão útil. 
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 “It was obvious – and when you did it around Fran it was downright embarrassing. Even she must have had 

her doubts about you. / Justin… lied. If he told you that, he lied. It is a lie. A vicious lie. He’d say anything about 

me now to get even. He could never get over the fact that I dropped him. But I had to. I had to because… he told 

me… he told me about himself… he told me that he wanted to be my lover. And I… I… told him… he made me 

sick… I told him I pitied him. / You ended the friendship, Alan, because you couldn’t face the truth about 

yourself. You could go along, sleeping with Justin, as long as he lied to himself and you lied to yourself and you 

both dated girls and labeled yourselves men and called yourselves just fond friends. But Justin finally had to be 

honest about the truth, and you couldn’t take it. You couldn’t take it and so you destroyed the friendship and 

your friend along with it. / No! / Justin could never understand what he’d done wrong to make you cut him off. 

He blamed himself. / No! / He did until he eventually found out who he was and what he was. / No! / But to this 

day he still remembers the treatment – the scars he got from you. / NO!” (CROWLEY, 2008, p. 105). 
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Alan: Me dê isso.
312

 

Para encerrar a querela, Alan, por fim, faz a ligação, enquanto todos permanecem em 

silêncio, incluindo Michael, que havia começado a discar o número de Justin antes de Alan 

pegar o telefone. O que está por acontecer, seja qual for o resultado, representa, do ponto de 

vista de Alan e da “comunidade” que o observa, uma questão de identidade e uma questão de 

“assunto do coração”. No jogo, ele também acaba conquistando a pontuação máxima, 

reiterando as vantagens imateriais da performance da masculinidade:  

Personagens com menos conformidade de gênero como Emory e Bernard são 

estabelecidos como fracos e vitimizados, enquanto Hank, Larry e Alan, com 

apresentações de gênero contrastantes por serem naturalizantes e masculinistas, 

ganham pontuações elevadas no jogo e emergem com suas escolhas e apresentações 

de si reforçadas. [...] É revelador que, enquanto Alan, Hank, Larry e Donald buscam 

a retórica de “um futuro melhor”, nem Emory nem Bernard adotam nem mesmo 

levemente um pensamento aspiracional. (POWELL, 2016, p. 104; 107). 

Já ao telefone, Alan inicia a conversa performando normalidade, apesar de ser uma 

ligação inesperada de ambos os lados da linha: 

Alan: ... Alô? 

Michael: Um ponto. 

Alan: É... é o Alan. 

Michael: Dois pontos. 

Alan: ... Sim, sim, sou eu. 

Michael: É o Justin? 

Alan: ... Notei surpresa na sua voz. 

Michael: Eu esperaria isso mesmo - depois de doze anos! Mais dois pontos. 

Alan: Eu... eu estou em Nova York. Sim. Eu... Eu não vou explicar agora... Eu... Eu 

só liguei pra te dizer... 

Michael: QUE EU TE AMO, CARALHO! EU TE AMO! 

Alan: Eu te amo. 

Michael: Você ganha o maldito bônus. TOTAL DE DEZ PONTOS! BOLADA! 

Alan: Eu te amo e imploro que você me perdoe. 

Michael: Me dê isso!
313

  

Quando Michael arranca o telefone de Alan, a certeza que ele tem de quem é a pessoa 

do outro lado da linha está, na mesma medida, na segurança que ele manteve a noite inteira 

sobre os reais motivos da presença de Alan em sua casa, desde o momento do choro durante a 

primeira ligação até o momento exato da declaração, também via telefone. Exultante, ele diz a 
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 “Pick up this phone and call Justin. Call him and apologize and tell him what you should have told him 

twelve years ago. / NO! HE LIED! NOT A WORD IS TRUE! / CALL HIM! All right then, I’ll dial! / You’re so 

helpful. / Give it to me.” (CROWLEY, 2008, p. 106). 
313

 “...Hello? / One point. / It’s… it’s Alan. / Two points. / Yes, yes, it’s me. / Is it Justin? / … You sound 

surprised. / I should hope to think so – after twelve years! Two more points. / I… I’m in New York. Yes. I… I 

won’t explain now… I… I just called to tell you… / THAT I LOVE YOU, GODDAMNIT! I LOVE YOU! / I 

love you. / You get the goddamn bonus. TEN POINTS TOTAL! JACKPOT! / I love you and I beg you to 

forgive me. / Give me that!” (CROWLEY, 2008, p. 106). 
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quem está do outro lado da linha: “Justin! Você ouviu o que o filho da puta disse?”.
314

 Depois 

de um silêncio constrangedor, a conversa segue: 

Michael: ...Fran? Bem, claro que eu esperava que fosse você!... Como você está? Eu 

também. Sim, sim... ele me contou tudo. Ah, não agradeça a mim. Por favor... Por 

favor... Eu vou... Eu vou passar o telefone pra ele. Meu amor para as crianças... 

Alan: ... Querida? Eu vou pegar o primeiro avião que conseguir. Sim. Eu sinto 

muito também. Eu te amo muito.
315

  

A breve interação entre Michael e Fran, embora não tenhamos acesso à voz da esposa 

de Alan, indica que ela estranhou a menção ao nome de Justin num primeiro momento. Se o 

relato anterior de Michael tem alguma veracidade – de que, na época em eles conviviam na 

faculdade até ela percebia o apreço exagerado de Alan por Justin –, então é de se supor que 

agora ela tenha sentido algum estranhamento. Afinal, Alan está em Nova York, no 

apartamento de Michael, que, por sua vez, esperava ter Justin ao telefone, e não ela. Além 

disso, contornado o engano, antes de conectar o casal heterossexual, Michael manda seu amor 

às filhas dos dois. Em meio ao caos e sob o efeito do álcool, ele ainda mantém consideração 

pela família, o que diz algo sobre o valor que ele dá a uma estrutura patriarcal tradicional. 

Adicional a essa impressão é o fato de que ele altera a sua voz para um tom suave e cordial 

assim que percebe a voz da esposa de Alan, como se a modulasse de acordo com a 

necessidade de entrar ou sair do armário.
316

  

Após colocar o telefone no gancho, Alan diz sua última frase antes de abrir a porta e 

finalmente ir embora de forma quase abrupta, sem se dirigir a ninguém mais: “Obrigado, 

Michael”.
317

  

Pelo que ele estaria agradecendo? Pela menção às crianças? Por manter a compostura 

com Fran ao telefone? Por recebê-lo em sua casa? Ou por outro motivo que só faz sentido em 

sua intimidade inacessível? Os paralelos entre Michael e Alan, afinal, encontram-se nas 

vivências distintas de algum tipo de infelicidade:  

Michael, afinal, não é o primeiro personagem em The Boys in the Band a ter uma 

explosão emocional ou um surto de raiva; Alan, sim. [...] apesar da declaração de 

amor de Alan para sua esposa, ele mal sai da festa como representante de uma 

felicidade heterossexual. (WLODARZ, 2016, p. 80).  
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 “Justin! Did you hear what that son of a bitch said!” (CROWLEY, 2008, p. 107). 
315

 “…Fran? Well, of course I expected it to be you!... How are you? Me too. Yes, yes… he told me everything. 

Oh, don’t thank me. Please… Please… I’ll… I’ll put him back on. My love to the kids. / …Darling? I’ll take the 

first plane I can get. Yes. I’m sorry too. I love you very much.” (CROWLEY, 2008, p. 107). 
316

 Sobre esse tema, recomendo o documentário Do I sound gay? (Eu soo gay?), de 2015, do cineasta David 

Thorpe. No filme, o escritor e ativista gay Dan Savage observa que: “Para muitos gays, esse é o último vestígio, 

esse é o último pedaço de homofobia internalizada, é o ódio de como eles soam” (SCHULMAN, 2015). 
317

 “Thank you, Michael.” (CROWLEY, 2008, p. 107). 
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Isso não mais importa, e o esclarecimento definitivo sobre a noite chega através do 

aniversariante: 

Harold: Agora é a minha vez. E pronto ou não, Michael, aqui vai. Você é um 

homem triste e patético. Você é um homossexual e não quer ser. Mas não há nada 

que você possa fazer para mudar isso. Nem todas as suas orações ao seu Deus, nem 

toda a análise que você possa pagar em todos os anos que restam pra você viver. É 

bem possível que um dia você consiga viver uma vida heterossexual se você desejar 

isso desesperadamente – se você perseguir isso com o mesmo fervor com que você 

expurga – mas você sempre será homossexual também. Sempre, Michael. Sempre. 

Até o dia da sua morte.
318

 

Ao apontar a negação em seu melhor amigo, Harold coloca em dúvida o alcance dos 

escudos representados pelo discurso religioso e o material, que representam as rotas de fuga 

usuais para Michael – livrar-se da culpa na Igreja, nas compras ou viagens: “Na superfície, 

esse discurso é um ataque contra o auto-ódio maligno de Michael. Mas o que está oculto no 

subtexto é uma mensagem surpreendentemente libertadora” (KAISER, 1998, p. 189). Se a 

afirmação de identidade no caso de Alan permanece ambígua até o final, a afirmação de 

identidade de Michael, pela boca de Harold, não deixa espaço para dúvidas, de certo modo 

funcionando como uma afirmação de orgulho pelo reconhecimento de quem se é e da 

irreversibilidade da homossexualidade: “[...] Harold define Michael como ‘um de nós’, 

lembrando-o de que, não importa qual seja a fonte que ele busque para definir sua condição – 

Deus ou um psicoterapeuta – ele sempre fará parte do círculo que ele envergonhou” 

(FAWAZ, 2016, p. 240). A fala de Harold, inclusive, funciona como um contraponto 

interessante à questão do “cadáver gay”. Bem antes do slogan “we’re here, we’re queer, get 

used to it!”,
319

 criado nos anos 1990 pela organização ativista LGBTQIA+ Queer Nation, o 

“sempre” de Harold afirma  

[...] o fato irredutível e infalível do desejo pelo mesmo sexo. O desejo não pode ser 

arrancado da pessoa desejante porque o desejo é, de fato, a pessoa desejante. Não 

somos essências, mas somos relacionamentos: somos quem amamos. E o desejo de 

alterar isso, de erradicá-lo, como Harold deixa explícito, é o desejo de aniquilar, de 

matar ou morrer. (KUSHNER, 2008, p. xv). 
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 “Now it’s my turn. And ready or not, Michael, here goes. You are a sad and pathetic man. You’re a 

homosexual and you don’t want to be. But there is nothing you can do to change it. Not all your prayers to your 

God, not all the analysis you can buy in all the years you’ve got left to live. You may very well one day be able 

to know a heterosexual life if you want it desperately enough – if you pursue it with the fervor with which you 

annihilate – but you will always be homosexual as well. Always, Michael. Always. Until the day you die.” 

(CROWLEY, 2008, p. 107-108). Ainda sobre essa fala, um contraponto interessante à certeza de Harold sobre a 

identidade de Michael pode ser feito a partir da observação sobre a crise do sujeito pós-moderno apontada por 

Hall (2006, p. 9): “Esse duplo deslocamento-descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e 

cultural quanto de si mesmos – constitui uma ‘crise de identidade’ para o indivíduo. Como observa o crítico 

cultural Kobena Mercer, ‘a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se 

supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza’ [...]”.  
319

 “Estamos aqui, somos queer, acostumem-se a isso.”  
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Sentado no sofá com o rosto encoberto de vergonha – tal qual Alan durante o jogo –, 

Michael não se despede dos amigos que começam a ir embora, após compartilharem uma 

noite, e uma vida, com ele: 

O que me chocou mais do que qualquer outra coisa na primeira vez que assisti a The 

Boys in the Band mais de vinte anos atrás foi que todos os amigos ficaram com 

Michael. Eles rebateram, lutaram com ele, eles o corrigiram. Mas eles 

permaneceram para jogar o jogo, aguentaram a crueldade e a raiva de Michael e 

ficaram vulneráveis à sua zombaria e seu cinismo. Há um vínculo forte, 

parcialmente ligado ao desejo sexual e a encontros sexuais passados, real o bastante 

para que os homens se sentassem juntos e aguentassem a dor de seus armários 

esvaziados e de suas feridas expostas. (ORMSBEE, 2016, p. 285, grifo do autor). 

Harold chama Cowboy para eles irem à sua casa consumar a utilidade do “presente” e 

pela primeira vez o chama por um nome próprio, um novo apelido.
320

 Com Larry e Hank no 

quarto, essa é outra indicação de que a festa renderá uma relação sexual. Ao mesmo tempo, 

Cowboy busca se diferenciar de um garoto de programa qualquer: 

Harold: Vamos, Tex. Vamos para a minha casa. Você é bom de cama? 

Cowboy: Bom... Eu não sou como um interesseiro qualquer que você encontraria 

por aí. Eu tento demonstrar um pouco de afeto – isso evita que eu me sinta como um 

puto.
321

  

Enquanto Donald se serve de um drinque a mais, Harold se despede dele e de Emory, 

que assegura que cuidará de Bernard, ainda atormentado pela ligação a Peter Dahlbeck. Ao se 

despedir de Michael, Harold despretensiosamente agradece pelas risadas. Quando Harold 

entra em cena, já na sua primeira fala ele havia observado: “A vida é uma maldita confusão de 

risadas”.
322

 Sendo assim, num raciocínio silogístico, ele parece estar agradecendo Michael por 

muito mais, talvez por ser aniversariante, talvez por dividir e testemunhar uma vida com seu 

amigo mais íntimo. Logo depois ele afirma: “Te ligo amanhã”,
323

 sem obter resposta, mas 

indicando que, sim, eles permanecem amigos e, sim, haverá um amanhã, apesar do desespero 

do momento.  

Emory também agradece ao anfitrião e deseja uma boa noite a Donald, que a essa 

altura já não demonstra intenção de ir a lugar algum. Como Bernard não se despede 

formalmente de ninguém ao sair com Emory, o que se segue é um silêncio dentro do 

apartamento. Michael lentamente escorrega do sofá até o chão e começa a lamentar com a voz 

baixa até começar a gritar e chorar, aparentando sinais de uma crise de ansiedade: 
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 É possível que “Tex” seja uma referência ao personagem de histórias em quadrinhos Tex Willer, criado em 

1948, famoso no gênero faroeste.  
321

 “Come on, Tex. Let’s go to my place. Are you good in bed? / Well… I’m not like the average hustler you’d 

meet. I try to show a little affection – it keeps me from feeling like such a whore.” (CROWLEY, 2008, p. 108-109). 
322

 “Life is a goddamn laff-riot.” (CROWLEY, 2008, p. 53). 
323

 “Call you tomorrow.” (CROWLEY, 2008, p. 109). 



175 

 

 
 

Michael: Donald! Donald! DONALD! DONALD! Ah, não! Não! O que foi que eu 

fiz! Ah meu Deus, o que foi que eu fiz?! 

Donald: Michael! Michael! 

Michael: Ah, não! NÃO! Está começando! A bebida está começando a passar e a 

ansiedade está vindo! Ah, NÃO! Não! Eu sinto! Eu sei que vai acontecer. Donald! 

Donald! Não me deixe! Por favor! Por favor! Ah meu Deus, o que foi que eu fiz?! 

Ah Jesus, a culpa! Eu não aguento mais. Não vou dar conta! 

Donald: Michael! Michael! Pare com isso! Pare com isso! Eu vou te dar um Valium 

– eu tenho alguns no meu bolso! 

Michael: Não! Não! Pílulas e álcool – eu vou morrer! 

[...] 

NÃO! 

[...] 

Não me deixe! 

Donald: Aqui. [...] Michael, para com esse maldito choro e tome esse 

comprimido!
324

 

A noite havia começado com Michael e Donald aproveitando a oportunidade de 

estarem desacompanhados para explorar as razões pelas quais são como são, e, ao mesmo 

tempo, com Michael reconhecendo estar agora melhor do que antes, quando o efeito das 

bebidas e das drogas o atormentava de forma rotineira. Agora, ao ponderar que poderia 

morrer com a mistura de álcool e comprimidos, ele demonstra alguma consciência de que as 

coisas não podem mais ser como eram antes, apoiado no carinho e cuidado de Donald em seu 

momento de desespero diante das constatações resultantes do jogo cruel que ele mesmo havia 

criado:  

O objetivo do jogo de festa de Michael é o fracasso do amor gay, sua dor e 

humilhação, talvez sua impossibilidade. The Boys in the Band registra os temores e 

ansiedades de homens gays quanto ao seu amor que existia por baixo da bravura 

pública que asseverava a superioridade do amor gay. [...] O temor dos homens gays 

nos anos 1960 e 1970, e dos rapazes da peça, era que a consumação do amor gay se 

revelaria impossível, apesar de todo o seu trabalho emocional e seus mais profundos 

desejos. (ORMSBEE, 2016, p. 282; 283). 

Novamente a sós – já que Larry e Hank, apesar de ainda estarem no apartamento, não 

mais partilham do drama daquela noite –, os dois voltam a refletir sobre a vida, não mais 

atribuindo culpa aos pais, como no início, mas ao próprio estado de coisas de uma vida 

homossexual:  

Michael: [...] Se nós... Se nós apenas pudéssemos... não nos odiar tanto. É isso, 

sabe. Se nós pudéssemos apenas aprender a não nos odiar tanto assim. 
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 “Donald! Donald! DONALD! DONALD! Oh, no! No! What have I done! Oh, my God, what have I done! / 

Michael! Michael! / Oh, no! NO! It’s beginning! The liquor is starting to wear off and the anxiety is beginning! 

Oh, NO! No! I feel it! I know it’s going to happen. Donald!! Donald! Don’t leave me! Please! Please! Oh, my 

God, what have I done! Oh, Jesus, the guilt! I can’t handle it anymore. I won’t make it! / Michael! Michael! Stop 

it! Stop it! I’ll give you a Valium – I’ve got some in my pocket! / No! No! Pills and alcohol – I’ll die! / […] NO! 

/ […] Don’t leave me! / Here. / […] Michael, stop that goddamn crying and take this pill!” (CROWLEY, 2008, 

p. 109-111). 
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Donald: Sim, eu sei. Eu sei. Por mais inconcebível que pareça, você costumava ser 

muito pior do que é agora. Talvez com muito mais trabalho você possa se ajudar um 

pouco mais – se você tentar.
325

  

Michael passa a falar em nome de uma coletividade e universaliza a sua impressão 

pessoal para todas as pessoas homossexuais, o que não passou incólume pela crítica: “[...] a 

peça recorre a um discurso pessoal que enfatiza a importância de curar a si mesmo, ao invés 

de curar a sociedade. No final da peça, Michael está tentando não se odiar, em vez de 

defender uma mudança social” (SCROGGIE, 1999, p. 249). Donald, por outro lado, ao 

mencionar que talvez seja necessário “muito mais trabalho”, parece apontar para o benefício 

que ele experimenta em sua vida ao fazer terapia:  

É fácil assumir, e muitos já assumiram, que esses homens gays que se odiavam 

deveriam ir à análise para se curar, para se tornarem heterossexuais. Mas esse não é 

o caso, ou para Donald, não é mais o caso. Donald, ao menos, finalmente está 

começando a ver além disso. (KUSHNER, 2008, p. xiv). 

De todo modo, há que se notar que Donald reconhece já uma melhora na versão atual 

de seu amigo. Recomposto, Michael, então, profere a fala mais comentada e mal interpretada 

de toda a peça, discutida anteriormente neste trabalho, rindo ao final: “Quem é que sempre 

costumava dizer, ‘Me mostre um homossexual feliz e eu lhe mostro um cadáver gay’?”.
326

 

Com frequência o aspecto tragicômico dessa cena acabou sendo encoberto por interpretações 

mais focadas no lado trágico: “Mas essa não é a última fala da peça, nem o seu veredito em 

qualquer sentido. Trata-se, de fato, de uma piada ambivalente. O efeito do riso em parte é de 

desacreditar, senão até descartar a hipótese; trata-se de uma expressão de medo, não uma 

certeza” (KUSHNER, 2008, p. ix). Vale lembrar que Michael há pouco conjecturou que 

poderia morrer caso misturasse álcool e pílulas. Michael não se “vê” como morto, ao menos 

não agora. Ao opinar sobre o final da história, William Friedkin observa que  

[…] Michael percebe, por meio de um evento traumático, como está bagunçado, e 

esse é o primeiro passo para a melhoria individual, a transcendência. Então, acho 

que o final é bastante útil, mas tudo fica a cargo do público, nada se resolve 

completamente. É um recorte de vida. (BOYS..., 2015).  

Por isso, a frase não pode ser tomada fora de contexto como uma afirmação 

inequívoca da homofobia internalizada do personagem, especialmente se não são 

consideradas as complexas relações sociais por trás dessa rejeição a si mesmo:  
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 “[…] If we… if we could just… not hate ourselves so much. That’s it, you know. If we could just learn not to hate 

ourselves quite so very much. / Yes, I know. I know. Inconceivable as it may be, you used to be worse than you are 

now. Maybe with a lot more work you can help yourself some more – if you try.” (CROWLEY, 2008, p. 111). 
326

 “Who was it that used to always say, ‘You show me a happy homosexual, and I’ll show you a gay corpse’?” 

(CROWLEY, 2008, p. 112). 
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Os gays e as lésbicas não estão imunes a sentimentos homofóbicos. O ódio da 

sociedade contra os homossexuais pode transformar-se em ódio a si mesmo à 

maneira do personagem proustiano Charlus, que, na obra Em busca do tempo 

perdido, menospreza violentamente os outros sodomitas. [...] A interiorização dessa 

violência, sob a forma de insultos, injúrias, afirmações desdenhosas, condenações 

morais ou atitudes compassivas, impele um grande número de homossexuais a lutar 

contra seus desejos, provocando, às vezes, graves distúrbios psicológicos, tais como 

sentimento de culpa, ansiedade, vergonha e depressão. O estereótipo ainda 

disseminado sobre o homossexual incapaz de ter uma vida afetiva plenamente 

desenvolvida, sem família nem filhos, e sendo levado a terminar seus dias em uma 

solidão insuportável – aliviada, às vezes, pelo suicídio – obceca a mente de 

numerosos gays que, para evitar esse “destino trágico”, envolvem-se em uma 

tentativa de rejeição de sua própria sexualidade. (BORRILLO, 2000, p. 100-101). 

A postura de Donald diante dos acontecimentos da noite – em especial após ficar a sós 

com Michael – não escapa do olhar crítico de seu amigo, que inclusive indica que ele já 

estava se recuperando e voltando ao “normal” de alguma forma – audacioso e um pouco 

grosseiro, mas ainda assim carente e dependente:  

Michael: E como você ousa vir pra cima de mim com essa atitude superior! ‘Muito 

mais trabalho’, ‘se eu tentar’, claro! Fique sabendo que você tem um longo caminho 

pra capinar antes de atingir a perfeição. 

Donald: Eu nunca disse que não tinha. 

Michael [retomando um tópico do início da peça]: E enquanto estamos nesse 

assunto – eu acho seu analista um charlatão.  

[...] 

Donald [irritado]: Harold estava certo. Você nunca vai mudar.
327

  

Tão certo quanto o fato de que Harold ligará para Michael no dia seguinte e que o 

cotidiano dos amigos seguirá como de costume, é a percepção de que Michael nunca mudará 

– ou, ao menos, de que alguns traços de sua personalidade nunca mudarão. Apesar da 

intimidade, ainda há espaço para ajustes na comunicação, e assim como a palavra ofensiva 

queer é resignificada dentro daquela comunidade, Michael, embora tenha dito a Alan que não 

o chamasse de “Mickey”, utiliza esse apelido e ainda inventa um similar para Donald: 

Michael [rindo]: Eu preciso de você. Tal qual o Mickey Mouse precisa da Minnie 

Mouse – tal qual o Pato Donald precisa da Margarida. Mickey precisa de Donnie. 

Donald [irritado]: Meu nome é Donald. Eu sou chamado de Donald. Você nunca 

deve chamar de Donnie alguém chamado Donald...
328

  

Já em um estado melhor, Michael se levanta do sofá e, ao observar os pratos sujos e 

restos dos embrulhos dos presentes de Harold, comenta: “Você acha que há alguma 
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 “And how dare you come on with that holier-than-thou attitude with me! ‘A lot more work,’ ‘if I try,’ indeed! 

You’ve got a long row to hoe before you’re perfect, you know. / I never said I didn’t. / And while we’re on the 

subject – I think your analyst is a quack. / […] Harold was right. You’ll never change.” (CROWLEY, 2008, p. 

112). 
328

 “I need you. Just like Mickey Mouse needs Minnie Mouse – just like Donald Duck needs Minnie Duck. 

Mickey needs Donnie. / My name is Donald. I am called Donald. You must never call anyone called Donald 

Donnie…” (CROWLEY, 2008, p. 112). 
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possibilidade de apenas incendiar essa sala?”.
329

 A bagunça do espaço contrasta com a 

arrumação impecável – e levemente fajuta – do começo da noite, também refletindo, no 

espaço cênico, a trajetória caótica do personagem. Ciente do que acontecera e de que seu fim 

não havia chegado, Michael opina sobre a misteriosa e caótica passagem de Alan pelo seu 

apartamento, sem, contudo, mencionar seu nome, visto que a própria situação estava 

intimamente conectada ao que isso suscitou: 

Donald: Por que você acha que ele ficou, Michael? Por que você acha que ele 

aguentou tudo aquilo de você? 

Michael: Não há acidentes. Ele estava implorando para ser morto. Ele estava 

morrendo pra alguém lhe dizer umas boas verdades na cara e ele conseguiu o que 

queria. 

Donald: Ele podia estar falando a verdade – o Justin poderia ter mentido. 

Michael: Quem sabe?
330

  

A despeito das dúvidas e de qualquer conjectura, havia culpa e arrependimento. A 

insistência de Michael no que ele acreditava ser a retirada de Alan de dentro do armário 

também refletia a sua visão pessoal sobre aquilo que precisava ser revelado, mas que, para 

tanto, necessitava ser discriminado. Nesse mesmo sentido, Trevisan (2018, p. 31) destaca que: 

[...] ao eleger o que será examinado, entram em jogo os dados culturais de quem 

propõe tal exame porque algo lhe parece estranho e subjetivamente passível de 

exame. O próprio gesto investigativo cai sob suspeita por implicar um julgamento 

valorativo: quando se questiona a origem de algo diferente, fica sugerida a ideia de 

um desvio da normalidade.  

Depois da farra, o local mais apropriado para expurgar os sentimentos antes do 

amanhecer é a igreja – além de que o espaço privado do quarto segue ocupado pela ausência 

de culpa pelos desejos mundanos: 

Michael: Que horas são? 

Donald: Parece que é depois de amanhã. 

Michael: Está cedo. 

Donald: [...] Aonde você está indo? 

Michael: O quarto está ocupado, e de qualquer forma eu não quero ir dormir antes 

de ter dissipado o efeito da bebida. Se eu for dormir assim, quando eu acordar vão 

ter que me colocar num quarto psiquiátrico daqueles acolchoados – não que eu não 

deva estar lá. E... e... tem uma missa da meia-noite na igreja de São Malaquias que 

todo o pessoal dos espetáculos vai.
331

 Acho que vou caminhar até lá pra assistir. 
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 “Do you suppose there’s any possibility of just burning this room?” (CROWLEY, 2008, p. 113). 
330

 “Why do you think he stayed, Michael? Why do you think he took all of that from you? / There are no accidents. 

He was begging to get killed. He was dying for somebody to let him have it and he got what he wanted. / He could 

have been telling the truth – Justin could have lied. / Who knows?” (CROWLEY, 2008, p. 113). 
331

 “Localizada na West 49th Street, entre a Broadway e a Eighth Avenue, a Igreja Católica Romana de São 

Malaquias foi fundada em 1902. E embora os anos tenham visto muitas mudanças na vizinhança ao redor, a 

igreja de São Malaquias permanece até hoje como uma parte ativa e integrante de sua comunidade mais 

incomum e dinâmica. O serviço de São Malaquias à sua comunidade era comparável ao da maioria das outras 

igrejas católicas na cidade de Nova York até meados dos anos 1920. Então o Theatre District mudou-se para 
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Donald: Bom, reze por mim. 

Michael: Talvez eles tenham ido embora quando eu tiver voltado.
332

  

O destino a que Michael se refere costuma ser destacado como indício da fuga do 

personagem para um local alinhado às forças sociais patriarcais, normativas e homofóbicas, o 

que reforçaria suas características homonormativas problemáticas. Todavia, um detalhe 

importante é comumente negligenciado, conforme observa Kushner (2008, p. xv):  

Aqueles que reclamam comentam que Michael sai ao final da peça para ir à missa, 

resvalando ainda mais no auto-ódio, pois o que mais um homem gay poderia esperar 

em uma igreja católica? Mas os insatisfeitos e os críticos perdem detalhes ao expor 

seus argumentos; há igrejas e igrejas, e Michael vai para [a igreja de] São 

Malaquias, “onde todo o pessoal dos espetáculos vai...”, onde ele encontrará... Quem 

sabe o quê?  

Assim, mais uma vez a religião é destacada como um importante elemento na 

constituição do personagem, mas também na estrutura narrativa da peça, de modo similar ao 

que ocorre numa obra literária que seria lançada em 1971 e adaptada ao cinema em 1973 

também por William Friedkin: 

The Boys in the Band é um prenúncio de O Exorcista não apenas porque Michael 

parece possuído, agindo como padre e demônio, forçando vários corpos a atender 

suas vontades enquanto finge curá-los de algo, antes de sair ele mesmo, visivelmente 

não curado – a caminho, inclusive, de uma missa à meia-noite. Como em O 

Exorcista, The Boys in the Band dedica sua segunda metade à purgação ritualizada. 

Segredos, passados e verdades sexuais são invocados mediante coerção. Convidados 

são expulsos. Quando os fluidos corporais começam a voar, do sangue de Emory ao 

vômito de Alan, os homens têm mais e mais necessidade de recorrer à suíte máster 

de Michael no andar de cima, um lugar privilegiado ao longo da narrativa para o 

asseio e para a desarrumação abjeta, para tentativas de se isolar e, felizmente ou não, 

de reabsorção coletiva. (DAVIS, 2016, p. 132). 

Se Michael tinha chance de sair de casa e buscar na rua alguma paz de espírito, 

Donald decide ficar no apartamento e beber um pouco mais. De todo modo, também fica no 

ar a possibilidade de os dois se reencontrarem em breve, no sábado seguinte, reiniciando o 

velho ciclo dos encontros aos finais de semana, tal qual o que ocorre fora de cena: 

                                                                                                                                                                   
perto e de repente atores, dançarinos, músicos, artesãos e turistas estavam ocupando os assentos, substituindo os 

tipos de paroquianos que São Malaquias tinha visto nos anos anteriores. Felizmente, os padres e líderes de São 

Malaquias foram todos homens e mulheres de seus tempos e, portanto, adaptaram a igreja para atender às 

necessidades de seus novos paroquianos. Missas, confissões e missões foram todas reorganizadas para acomodar 

os rigores das programações do teatro e das casas noturnas. E, finalmente, com a construção da Capela dos 

Atores abaixo da igreja principal em 1920, São Malaquias tornou-se famosa como um refúgio de culto para a 

comunidade do entretenimento” (ACTORS CHAPEL, 2003). 
332

 “What time is it? / It seems like it’s the day after tomorrow. / It’s early. / […] Where are you going? / The 

bedroom is ocupado, and I don’t want to go to sleep anyway until I try to walk off the booze. If I went to sleep 

like this, when I wake up they’d have to put me in a padded cell – not that that’s where I don’t belong. And… 

and… there’s a midnight mass at St. Malachy’s that all the show people go to. I think I’ll walk over there and 

catch it. / Well, pray for me. / Maybe they’ll be gone by the time I get back.” (CROWLEY, 2008, p. 113). 
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Os oito homens gays de Crowley, enfrentando tensões e pressões terríveis ao longo 

das ações no palco, sobrevivem a sua Walpurgisnacht intactos, prontos para repetir 

os mesmos comportamentos, padrões, falas, na mesma companhia, repetidas vezes, 

como... bom, como atores presos em uma peça. (KUSHNER, 2008, p. viii).  

Então, o “assunto Alan” volta à conversa antes de Michael sair do apartamento. O 

turbilhão de emoções que a presença dele gerou reverbera até os últimos momentos da noite – 

basicamente porque o mistério em torno da sua aparição continua e continuará sem solução, 

até o sábado seguinte, até o resto da vida. Afinal, Alan era gay? Nas palavras do próprio 

Crowley: “As pessoas me perguntam isso há anos, com o que ele se deparou, se ele é gay ou 

se ele é hétero, qual é sua história? E eu pensei, sabe, é melhor deixar isso ambíguo, como na 

vida, sabe. Quem sabe?” (BOYS…, 2015). 

Em termos da elaboração ficcional, buscar algum tipo de confirmação a respeito das 

intenções do autor acaba por conduzir o público a soluções meramente especulativas que 

extrapolam o texto em si: 

É provável que a intenção não se revele nem na psique, nem na consciência, mas que 

possa ser abordada apenas através das qualidades que se evidenciam na seletividade 

do texto face a [sic] seus sistemas contextuais. Não é possível o conhecimento da 

intenção autoral pelo que o tenha inspirado ou pelo que tenha desejado. Ela se revela 

na decomposição dos sistemas com que o texto se articula, para que, neste processo, 

deles se desprenda. Por conseguinte, a intencionalidade do texto não se manifesta na 

consciência do autor, mas sim na decomposição dos campos de referência do texto. 

Como tal, ela é algo que não se encontra no mundo dado correspondente. Tampouco 

ela é apenas algo imaginário; é a preparação de um imaginário para o uso, que de 

seu lado depende das circunstâncias em que deve ocorrer. (ISER, 1985, p. 962). 

O assunto urgente que Alan precisava conversar, afinal, talvez não tenha sido exposto; 

ou, ao contrário, era precisamente tudo o que foi exposto por ele. Ao final da festa, essa e 

outras questões se mantêm inconclusivas:  

[…] sabemos mais sobre cada personagem, eles sabem mais um sobre o outro, e eles 

se explicaram, assim como suas experiências, com maior profundidade do que 

jamais antes; mas o conhecimento da “verdadeira” sexualidade de Alan, se os 

eventos da noite alterarão suas visões homofóbicas, ou se os homens sairão dali 

politicamente iluminados [é algo que] permanece em aberto. (FAWAZ, 2016, p. 

226).  

Antes de ir à missa, Michael ainda contempla o absurdo do encontro ao relembrar a 

derradeira frase de seu pai já no fim da vida.
333

 Compreender por que as pessoas são como são 

e agem como agem não parece ser uma tarefa que se esgotará antes de as luzes finalmente se 

apagarem: 
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 De acordo com Crowley, “[i]sso ficou na minha cabeça por muito tempo porque é verdade, meu pai realmente 

morreu nos meus braços e me disse essas palavras” (BOYS..., 2015).  
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Donald: Michael? 

Michael: O quê? 

Donald: Ele chegou a te contar por que estava chorando no telefone – o que era que 

ele tinha que contar pra você? 

Michael: Não. Devia ser que ele tinha deixado a Fran. Ou talvez era outra coisa e 

ele mudou de ideia. 

Donald: Talvez sim. Eu fico pensando por que ele a deixou. 

Michael: ...É como meu pai me disse quando morreu nos meus braços, “Eu não 

entendo nada disso. Eu nunca entendi”. Desligue a luz quando sair, está bem?
334

  

Para ambos, é impossível saber o que Alan reteve das interações na festa, ou do seu 

olhar externo sobre aquele mundo – assim como Crowley em relação às reações do público e 

da crítica desde o primeiro momento em que seu texto foi encenado para uma audiência.  

Donald, então, pega um livro da estante da sala e senta-se numa cadeira. Michael o 

observa em silêncio por um longo momento. Donald volta sua atenção à leitura – uma ação 

after-party coerente com sua verve literária – enquanto Michael abre a porta e sai.  

Fim do segundo ato. Fim da peça. 
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 “Michael? / What? / Did he ever tell you why he was crying on the phone – what it was he had to tell you? / 

No. It must have been that he’d left Fran. Or maybe it was something else and he changed his mind. / Maybe so. 

I wonder why he left her. / …As my father said to me when he died in my arms, ‘I don’t understand any of it. I 

never did.’ Turn out the lights when you leave, will you?” (CROWLEY, 2008, p. 114). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em meados da década de 1970, ao participar de um painel no qual The Boys in the 

Band estava sendo analisado por ativistas da militância homossexual, o crítico de cinema 

Stuart Byron notou o seguinte impasse em relação às duras observações dirigidas à “vida gay” 

exibida no filme: “‘Se as pessoas homossexuais não fossem assim, qual seria a necessidade da 

Liberação Gay?’ Ninguém conseguiu responder a essa pergunta” (WLODARZ, 2016, p. 81).  

Anos depois, por ocasião da comemoração dos vinte e cinco anos da estreia da 

primeira montagem da peça, o escritor e produtor Richard Kramer promoveu uma exibição do 

filme para um público formado por homens gays de diversas faixas etárias. Depois, ao 

entrevistar Mart Crowley, ele compartilhou as reações obtidas naquela exibição especial:  

Todos aqueles que fazem parte do meu grupo [etário] de mais de 40 anos falaram 

‘daquelas pessoas’ na sua peça, ‘Não somos mais assim’. E os de 30 anos para os 

quais mostrei o filme disseram, ‘Somos mais assim do que gostaríamos de admitir’. 

E os de 20 anos disseram ‘Somos exatamente assim.’ (KRAMER, 1993).  

Mais do que exemplificar uma falta de unanimidade na apreciação de uma obra de 

arte, e como essa variação é influenciada por questões geracionais,
335

 as anedotas acima 

iluminam como os afetos e as estruturas de sentimentos em torno da narrativa de The Boys in 

the Band amalgamaram diferentes contornos no tocante às expectativas de representação 

projetadas sobre a peça: “Como estratégia crítica, analisar se The Boys in the Band representa 

ou não imagens positivas de pessoas homossexuais não apenas é enganoso, como também é 

mal direcionado, pois ignora a importância do texto” (SCROGGIE, 1999, p. 238). Explorar a 

importância do texto de Crowley em uma miríade de ângulos é possível agora, entre outras 

razões, pois, assim como observa Bell (2016, p. 23), “[h]oje, temos diversos métodos críticos 

para responder perguntas que ainda não foram feitas”.  

Falar dessa obra, e falar dessa obra no tempo, implicou uma (re)leitura que buscou 

tracejar a atualidade (ou o caráter atemporal) do texto da peça, desafiando, assim, as noções 

comumente partilhadas de que ela seria deslocada ou impertinente tanto em sua época de 

lançamento quanto na atualidade. Para isso, além de uma investigação detalhada dos aspectos 

históricos, materiais e literários de The Boys in the Band, também proponho, como 

fechamento dessa análise, ampliar “temporalidades e subjectividades” (cf. SANTOS, 2008, p. 
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 No tocante à relação entre uma obra literária e o seu tempo, Jauss (1994, p. 23, grifo meu) observa que: “A 

relação entre literatura e leitor possui implicações tanto estéticas quanto históricas. A implicação estética reside 

no fato de já a recepção primária de uma obra pelo leitor encerrar uma avaliação de seu valor estético, pela 

comparação com outras obras já lidas. A implicação histórica manifesta-se na possibilidade de, numa cadeia de 

recepções, a compreensão dos primeiros leitores ter continuidade e enriquecer-se de geração em geração, 

decidindo, assim, o próprio significado histórico de uma obra e tornando visível sua qualidade estética”.  
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111) de forma a situar a peça como um produto de um tempo e um local específicos, mas que 

ainda reflete questões prementes para pessoas LGBTQIA+, independentemente da 

proximidade ou do distanciamento – ou da atração ou repulsa – em relação às questões 

discutidas na peça. Especialmente porque, conforme Wilson (2016, p. 158), “[a] obra-prima 

utópica e improvável de Crowley oferece uma visão da vida gay como ela era, como ela é e 

como ela pode vir a ser”.  

Como se observa em depoimento de Crowley a respeito da gênese de The Boys in the 

Band, sua intenção primordial era fazer o público rir. Suas pretensões, contudo, não se 

limitavam a provocar risos, pois ele também esperava que as pessoas assimilassem os 

conteúdos sérios que ele infiltrou na peça. Para além do entretenimento, ele desejava que a 

peça reverberasse para a sociedade a transformação que ela própria representava para o teatro. 

De acordo com Kushner (2008, p. vii): 

Ainda que trate de e se baseie muito no [aspecto] interpessoal e psicanalítico, [a 

peça] exibe suas ambições políticas com orgulho, até agressivamente, sem se 

desculpar por isso. A intenção do dramaturgo de usar o palco para convidar e 

reformatar a discussão pública não poderia ter sido mais clara. E não poderia ter sido 

diferente.  

A comicidade, portanto, foi a via escolhida para veicular as mensagens que Crowley 

tinha em mente. Em suas palavras, “Sabe, eu vendi a peça caracterizando-a como uma 

comédia dramática. As risadas venderam [a peça], as risadas a deixaram mais leve” (THE 

BOYS…, 2020). Nada, porém, era certo naquele contexto. Na noite de estreia, o diretor 

Robert Moore, diante de Crowley nervoso e inseguro e lhe perguntando se o público captaria 

o humor e acharia graça na história, teria dito: “Mart, eles riem de bichas desde Aristófanes. 

Eles não vão parar esta noite” (KAISER, 1998, p. 187).  

Essa menção ao dramaturgo grego, contemporâneo de Aristóteles, enseja, aqui, uma 

breve reflexão sobre a “catarse cômica” a que Crowley almejava. Embora as passagens sobre 

a comédia sejam vagas na Poética aristotélica, e haja um grande debate em torno do 

pensamento filosófico a respeito deste tema (cf. DUARTE, 2003; DESTRÉE, 2010), a 

definição que o filósofo grego dá ao gênero é de que a comédia é a imitação de “homens 

inferiores” (cf. ARISTÓTELES, 1986). A partir disso, então, “o prazer próprio da comédia 

vem, paradoxalmente, através da mimesis [...] das emoções ‘cômicas’, certa baixeza ou (e?) 

desprezo ou desdém para com alguém” (DESTRÉE, 2010, p. 84). Nesse sentido, “[...] o 

julgamento que faz rir é uma comparação de duas pessoas: uma que é considerada inferior e 

outra que ri. A última se imagina superior e seu riso pode ser mais ou menos uma expressão 

de satisfação devida a sua própria superioridade” (FORTENBAUGH, 2000, apud DUARTE, 
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2003, p. 21). Por consequência, uma especulação sobre a resposta de Aristóteles a respeito da 

catarse cômica poderia ser a seguinte: “[...] assistir a espetáculos cômicos, ou ler peças 

cômicas, é uma boa ajuda para [que] as pessoas (adultas) consigam ou moderar sua 

agressividade (que pode incluir raiva e inveja), ou livrarem-se dela” (DESTRÉE, 2010, p. 84). 

Como vimos, o texto de Crowley subverteu a prática, comum até aquele momento, 

“[...] de construção de personagens gays apresentados como vítimas, conferindo-lhes, por 

oposição, um caráter transgressor pela própria possibilidade de permanecerem vivos até o fim 

como sujeitos de desejo e de conflitos” (LASCH; PEREIRA, 2021, p. 681). O efeito cômico, 

todavia, corre em paralelo a essa abordagem política que desafia, em forma e conteúdo, a 

ideologia dominante e as forças sociais homofóbicas e normativas. A intenção do autor da 

peça, portanto, era exibir um recorte cômico sobre um grupo de amigos homossexuais e, 

quiçá, provocar uma mudança que emanasse do palco para as ruas, moderando ou aniquilando 

a homofobia contra a qual a peça se posicionava. Tamanho seria o desconforto com a 

“inferioridade” daqueles personagens engraçados que a mensagem a ser retida pelo público 

não poderia ser mais evidente: “Tão insuportável é sua condição de serem lentamente 

esmagados e destruídos, comprimidos e desmembrados, que as plateias de 1968, rindo e se 

contorcendo, conseguiram entender, captar [a mensagem]: alguma coisa certamente tinha que 

mudar” (KUSHNER, 2008, p. viii, grifo do autor).  

Essa mensagem, entretanto, enterrada sob camadas de desdém ao humor camp e às 

referências culturais tidas como datadas no texto, muito logo passou a ser obliterada a 

despeito das imagens parcialmente positivas depreendidas de parte dos personagens:   

[…] The Boys in the Band já parecia datada na época porque resistia ao que estava 

se tornando o repúdio do camp enquanto retórica que historicamente definiu a 

identidade gay. Assim, em 1970, Emory parecia afeminado demais, Harold parecia 

neurótico demais, Donald parecia alcoólatra demais e Michael parecia se odiar 

demais. Ninguém parecia notar que, com exceção Michael, que vive de maneira 

incompatível com seus recursos financeiros e acumula dívidas, os [outros] 

personagens gays têm empregos, apartamentos e amigos, e ao menos dão a 

impressão [...] de levarem vidas satisfatórias. (COHAN, 2016, p. 53). 

Ao fim e ao cabo, Michael e seus amigos sobrevivem. Para que isso ocorra na 

narrativa, as emoções negativas dos personagens precisam ser despidas, assim como o 

conflito “[…] entre o instinto pessoal e os ditames da sociedade” (LAMBERT, 1996, p. xii). 

Como resultado, adicionou-se de forma simbólica um ponto de interrogação ao lema do 



185 

 

 
 

orgulho
336

 – “gay is good?” –, não porque essa mensagem seja de fato colocada em dúvida 

(“gay is not good”), mas porque tal afirmação precisava levar em conta que ser gay é bom 

apesar de toda a homofobia que caracteriza, em diversas nuanças, as vidas daqueles rapazes 

da banda:  

[…] podemos aprender algo fundamental sobre como a homofobia funciona a partir 

dessas raivosas “bichas loucas” justamente porque elas estão dispostas a gritar sobre 

as consequências dolorosas da homofobia. [...] as respostas emocionais do indivíduo 

ao sexismo e à homofobia, em vez de serem pessoais ou indulgentes, são provas 

legítimas do funcionamento injusto do poder patriarcal. O fato de o texto estar 

disposto a representar sentimentos dolorosos nos palcos e nas telas levou muitos 

críticos e espectadores a menosprezar The Boys in the Band por exibir os piores 

aspectos da identidade e da experiência gay masculina; no entanto, essa 

interpretação combina com uma lógica homofóbica e sexista que vê a 

emocionalidade intensa como imaturidade, negando a possibilidade de que emoções 

negativas podem ser um registro preciso da injustiça homofóbica e, 

consequentemente, um ato rebelde contra ela. (FAWAZ, 2016, p. 227, grifo meu).  

No início da peça, Michael divide com seus amigos a preocupação em deixar Alan 

confortável assim que ele chegar ao apartamento e pede que não deem sinais, diante do colega 

heterossexual, de que são homens gays. Uma leitura mais rápida apontaria, e não sem alguma 

razão, que esse pedido é indício da aversão que o personagem sente por si próprio e por seus 

semelhantes. No entanto, um elemento que costuma ser deixado de lado é que as 

preocupações de Michael, assim como a sua leitura paranoica a respeito da homofobia de 

Alan, não se revelaram infundadas. O ataque de Alan contra Emory demonstra que os temores 

de Michael a respeito dos disparadores da violência de seu amigo heterossexual eram, afinal, 

justificados. Se aquilo ocorreu dentro do espaço supostamente seguro do apartamento, o que 

não teria ocorrido na rua? Pior: o que não teria ocorrido na rua sob a anuência das instituições 

homofóbicas? Supor que Alan pudesse matar uma pessoa como Emory é bastante plausível, e 

a imagem do “cadáver gay” a que Michael alude no segundo ato pode estar codificada em um 

alerta travestido de piada – um artifício que, acredito, poderia valer para toda a peça.  

Dessa forma, visões enviesadas sobre a alegada homofobia internalizada e o auto-ódio 

que caracterizariam os personagens e suas ações funcionam como mola-mestra das análises 

que, ao longo dos anos, postularam The Boys in the Band como um texto anacrônico. 

Contudo, através de todos os elementos discutidos, entre eles as questões epistemológicas 

decorrentes do “armário” e as violências homofóbicas que ainda existem para a maioria das 

                                                     
336

 O ativista Frank Kameny, criador do slogan, expressou seu desgosto pela peça e pelo filme. Segundo ele, gay 

is good foi um “[...] antídoto direto para a mentalidade entre os gays sintetizada por aquela abominação, The 

Boys in the Band” (KAISER, 1998, p. 190).  
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pessoas LGBTQIA+, defendo que a obra não é de “outro tempo” e diz muito sobre o tempo 

atual (embora carregue, como qualquer obra de arte, as marcas de sua época).  

Quando Jameson menciona que no período pós-moderno observa-se um processo 

dialético em que liberação e dominação coexistem – um paradoxo que, no caso de The Boys in 

the Band, poderia ser relacionado às contradições internas à obra, como as inovações e 

rupturas da peça coexistindo com os limites do seu questionamento à heteronormatividade e à 

homonormatividade –, isso desafia a própria noção de anacronismo, a partir de uma 

perspectiva de temporalidade queer (cf. DINSHAW, 2007). Nesse sentido, em sua análise 

sobre a narrativa como ato socialmente simbólico, o teórico marxista postula algo relacionado 

a esse descarte dos objetos culturais de outros tempos: 

[...] se o leitor moderno fica entediado ou escandalizado pelas raízes que esses textos 

lançam nas circunstâncias contingentes de sua própria época histórica, isto constitui, 

sem dúvida, testemunho da resistência desse leitor com relação ao seu próprio 

inconsciente político e à sua negação (nos Estados Unidos, a negação de toda uma 

geração) da leitura e da escritura do texto da História em si próprio. (JAMESON, 

1992, p. 31). 

A peça de Crowley se situa em um período de grandes transformações sociais e de 

desafios às normas estabelecidas quanto às demandas por justiça social e representatividade 

em diversas esferas da sociedade estadunidense. De início, portanto, é possível afirmar que 

The Boys in the Band estava integrada à práxis do momento histórico que possibilitou a sua 

existência: 

A peça conseguiu para o teatro o que a década conseguiu para o país: fez com que as 

pessoas pensassem de maneira diferente ao atacar a hipocrisia. [A peça] também 

demonstrou o valor de todas as pessoas que não cabiam nas caixinhas dos anos 1950 

e bradou por sua aceitação, incluindo suas neuroses e tudo o mais. (KAISER, 1998, 

p. 188). 

Por esse ângulo, The Boys in the Band é uma peça com um “inconsciente político”, 

sobretudo por expor a disputa de forças inerente às estruturas da sociedade capitalista e 

patriarcal e por desafiar o status quo cis-heteronormativo dentro e fora dos palcos. Afinal, 

“[...] o sexo é sempre político” (RUBIN, 2012, p. 1). Assim, conforme constata Jameson ao 

retomar um trecho do Manifesto comunista de Karl Marx e Friedrich Engels (1992, p. 18):  

[...] “A história de todas as sociedades que já existiram é a história da luta de 

classes: homem livre contra escravo, patrício contra plebeu, senhor contra servo, 

mestre da corporação contra artífice assalariado - em suma, opressor contra 

oprimido − em constante oposição um ao outro, sempre em luta ininterrupta, ora 

velada, ora declarada, uma luta que sempre terminou ou na reconstituição 

revolucionária da sociedade em geral ou na ruína comum das classes em oposição.” 

É quando detectamos os traços dessa narrativa ininterrupta, quando trazemos para a 

superfície do texto a realidade reprimida e oculta dessa história fundamental, que a 

doutrina de um inconsciente político encontra sua função e sua necessidade. 
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Para Jameson, as narrativas literárias tentam solucionar de modo simbólico possíveis 

contradições geradas pelas relações de produção específicas do momento histórico em que 

foram criadas. Usualmente, essas contradições fazem parte da tessitura das obras, por vezes 

escondidas de modo a distrair a atenção daquilo que realmente está em jogo. Sobre isso, 

Bíscaro (2006, p. 13) acrescenta:  

O autor não necessariamente precisa ter consciência de que tem uma contradição 

social para resolver quando se senta para escrever uma obra qualquer. Essa 

contradição impõe-se a ele – e a todos nós – porque é a fonte primeva das 

insatisfações, instabilidades e inquietudes que assombram o momento histórico de 

produção da obra em questão, estando, portanto, presentes na vida de todos de um 

modo ou de outro.  

No campo das contradições, há uma disparidade entre os personagens de The Boys in 

the Band e a representação idealizada após o advento da liberação gay: “A força das visões 

pré-Stonewall da homossexualidade de fato vem de seu potencial de irritar, enervar e até 

ofender sensibilidades contemporâneas, ao passo em que também revelam alternativas sociais 

e sexuais à homonormatividade” (WLODARZ, 2016, p. 82). Por outro lado, pouco ou 

nenhum destaque é dado a uma leitura segundo a qual a batuta da identidade gay teria 

subsumido outras possibilidades de vivências homossexuais, ou queer. Entre elas, as que 

prescindem da própria ideia de “comunidade” e do aspecto positivo representado por eventos 

como Stonewall.  

Sabe-se que inexiste algo como uma comunidade homogênea e que, portanto, seria 

irreal exigir que uma única obra literária, por exemplo, representasse todas as possibilidades 

de existência homossexual, numa espécie de “[...] dramatização de fantasias associadas à 

democracia, em particular o imaginário que inclui a crença na possibilidade infinita de 

inclusão e a confiança na possibilidade da assimilação da alteridade sem atrito ou restos” 

(NATALI, 2020, p. 10). 

Da mesma forma, seria historicamente leviano desconsiderar as formas de 

protoativismo anteriores a junho de 1969 e as formas de resistência e opacidade que 

continuaram existindo à margem do orgulho gay, taxando isso como resquício de vergonha, 

culpa ou auto-ódio. Nesse sentido, ao comentar o trabalho “Marga Gomez Is Pretty, Witty, 

and Gay” [Marga Gomez é bonita, espirituosa e gay], da artista nova-iorquina Marga Gomez, 

Muñoz (1999, p. 34, grifo meu) observa que: 

O anseio de Gomez por uma versão pré-Stonewall da realidade queer é um olhar 

para o passado que critica o presente e nos ajuda a vislumbrar o futuro. Embora 

possa parecer contraintuitivo, ou até mesmo uma demonstração de auto-ódio, desejar 

esse momento anterior à busca pelos direitos civis lésbicos e gays, essa apreensão 

deve ser desafiada. O olhar de Marga para o mistério e a sensibilidade fora da lei da 
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vida [“the life”] é uma crítica da comunidade sanitizada e heteronormativizada. Na 

comédia de Gomez, encontramos um desejo desidentificador, um desejo por uma 

vida-mundo queer esfumaçada, misteriosa e, no final das contas, contestadora. Mais 

do que isso, vemos um desejo de escapar do confinamento claustrofóbico da 

“comunidade”, um construto que frequentemente emprega retóricas de 

normatividade e normalização para uma vida. A vida, ou ao menos a 

desidentificação de Gomez com esse conceito, nos ajuda a imaginar uma vida-

mundo queer expansiva, na qual a “dor e a dificuldade” da existência queer em uma 

esfera pública homofóbica não são apagadas, na qual os “mistérios” da nossa 

sexualidade não são atrelados a compreensões sanitizadas da identidade lésbica e 

gay e, finalmente, uma na qual todos podemos ser drama queens e fumar o quanto 

quisermos. 

Pois drama queens não seriam precisamente os personagens de The Boys in the Band? 

Ainda sobre isso, dentro da dramaturgia de temática LGBTQIA+, a peça de Crowley também 

destoa do drama realista de temática gay ao apresentar personagens que não incitam simpatia 

ou alcançam um final redentor de realização pessoal: 

No Ocidente global, esse é o impulso assimilacionista neoliberal de ter um assento à 

mesa, de ser incluído – em grande medida e frequentemente com base na noção de 

que pessoas queer, bem, gays, são apenas (como) pessoas normais (ou seja, brancos, 

financeiramente estáveis, saudáveis, sem deficiências físicas, monógamos e 

bonitos). Essas representações costumam ser oferecidas na dramaturgia normativa 

ocidental do realismo, exigindo empatia (ou simpatia) e oferecendo conclusões ou 

consistência narrativa. Pode ser chamado de ‘queer’ porque o personagem gay (pode 

até existir mais de um!) não está mais triste e destroçado e tendo que morrer, ou 

sendo punido – eles podem até ser felizes e ter uma vida sexualmente ativa. 

(CAMPBELL; FARRIER, 2016, p. 16-17).  

Entre outras razões, isso decorre da influência das conquistas dos movimentos 

homófilos, especialmente ao longo das décadas de 1950 e 1960. Conforme explorado na 

recapitulação histórica desta pesquisa, as políticas identitárias relacionadas à militância 

homossexual passaram a valorizar, ao menos em parte, a construção de uma imagem positiva 

e a busca por direitos civis igualitários. No entanto, um dos efeitos colaterais desse modus 

operandi foi a forma negativa como as pessoas situadas à margem (ou fora) desse discurso 

político passaram a ser lidas: 

[...] trata-se [...] de uma narrativa radicalmente “nova” no contexto da política 

identitária gay contemporânea porque valida aquelas visões de mundo e estados 

sentimentais que são frequentemente vistos como a antítese da mobilidade 

ascendente, do avanço social e da afirmação gay, como negatividade, amargura, 

raiva, depressão, auto-ódio, confusão, ambivalência e frustração. Ao fazê-lo, [The 

Boys in the Band] repensa a estrutura retórica dentro da qual críticas da cultura gay 

afirmativa e de suas suposições heteronormativas só podem ser lidas na chave do 

ressentimento ou do fracasso em cumprir a promessa de uma vida gay plenamente 

assimilada. [A obra] abraça os aspectos gerativos da amargura, sua capacidade de 

expor emoções anteriormente suprimidas e a injustiça da vida gay. Ela também 

sugere que outras emoções e investimentos afetivos podem fazer parte de uma 

crítica da cultura gay masculina, incluindo uma demanda por responsabilidade, 

normas éticas de conduta e cuidado coletivo. Acima de tudo, The Boys in the Band 

exige envolvimento. [A peça] se recusa a dissociar o amor da crítica, a intimidade da 

responsabilidade e a vida coletiva de discordâncias. Ela exige que continuemos a 
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falar uns com os outros, nos voltemos uns para os outros, até que a nossa revolução 

seja concluída. (FAWAZ, 2016, p. 244, grifo do autor). 

Dessa forma, personagens como Michael, Harold, Bernard e Emory foram encarados 

como figuras deslocadas no tempo – tal qual como no comentário registrado por Kramer 

segundo uma parcela dos espectadores gays nos anos 1990 considerava que “não eram mais 

daquele jeito”. As mazelas sofridas pelos personagens, por consequência, teriam sido 

superadas e isso compunha, portanto, um retrato de época, ou seja, de um período histórico 

em que aquelas ações e aqueles discursos possuíam uma razão de ser inexistente no presente. 

Trata-se, assim, de uma perspectiva que olha para o passado negligenciando as conexões com o 

momento presente e os possíveis aprendizados daí resultantes, já que “[p]restar atenção ao que 

era difícil no passado pode nos dizer o quanto avançamos, mas não é tudo que nos diz; isso 

também torna visível os danos com os quais vivemos no presente” (WILSON, 2016, p. 143). 

Recuperando Jameson (1985, p. 26), um aspecto associado à pós-modernidade é o que 

ele nomeia como “surdez histórica” – fenômeno segundo o qual a relação com a história é 

deturpada em razão da supremacia do tempo presente e do esvaziamento dos sentidos 

históricos da cultura. Isso pode ter relação, no contexto do Movimento LGBTQIA+, de sua 

origem até os dias atuais, com lacunas de memória coletiva e de referências sobre as quais 

seja possível tecer uma ligação do passado com o presente, inclusive no contexto artístico. 

Fatores histórico-culturais, por exemplo, desempenham um importante papel no 

desenvolvimento dos indivíduos, talvez de maneira especial para aqueles que possuem 

identidades marginalizadas, como as pessoas homossexuais. Nos dias correntes, a identidade 

gay tende a ser mais definida por questões pessoais do que por um histórico cultural das 

gerações anteriores, especialmente entre grupos mais jovens (WESTSTRATE; MCLEAN, 

2010, p. 225). Por consequência, a tendência é que eventos cruciais como aqueles ocorridos 

na década de 1960 percam gradualmente sua marca na memória de uma parcela da população 

LGBTQIA+ pouco conectada a eventos do passado que porventura tenham tido influência 

sobre um estado atual das coisas. 

Propor, então, uma (re)leitura de um objeto cultural “do passado” guarda relação com 

o que Assmann (2011, p. 26) destaca: “Hoje é sobretudo a arte que tematiza a crise da 

memória e encontra novas formas para a dinâmica da recordação e do esquecimento 

culturais”. Sobre isso, a autora detalha: 

[...] espaços da recordação surgem por meio de uma iluminação parcial do passado, 

do modo como um indivíduo ou um grupo precisam dele para a construção de 

sentido, para a fundação de sua identidade, para a orientação de sua vida, para a 

motivação de suas ações. Uma recordação como essa, vinculada a um suporte 



190 

 

 
 

individual ou coletivo, apresenta tendência basicamente perspectivista; a partir de 

um determinado presente ilumina-se um determinado recorte do passado de modo 

que ele descortina um determinado horizonte futuro. (ASSMANN, 2011, p. 437, 

grifo meu). 

Considerando-se, portanto, a presente (re)leitura de The Boys in the Band que 

reposiciona a peça como uma obra de relevância contemporânea, tem-se em destaque uma 

proposta segundo a qual “[...] aquilo que nos afeta no ato da leitura envolve o presente do 

passado em substância – e não um sinal do passado, nem a sua representação” 

(GUMBRECHT, 2014, p. 25, grifo meu), ou, ainda, a constatação de que “[...] a percepção do 

presente se atenua e se empobrece quando se apaga em nós essa presença, muda mas 

insistente, do passado” (ZUMTHOR, 2018, p. 89).  

A partir disso, acentua-se, na análise dos afetos suscitados pelo texto de Crowley, que 

a capacidade de ser contemporâneo também reside “[...] nos textos e nos documentos do 

passado” (AGAMBEN, 2009, p. 73), permitindo que, sob camadas de interpretações 

fossilizadas, um passado descartado revele “[...] a solidariedade de suas polêmicas e paixões, 

de suas formas, estruturas, experiências e lutas para com as do presente” (JAMESON, 1992, 

p. 16).  

Essa relação solidária entretempos é percebida no reconhecimento que The Boys in the 

Band reconquistou na última década. Um exemplo disso é a resposta do jornalista Michael 

Musto, numa entrevista concedida junto a Mart Crowley antes do revival de 2018, ao ser 

questionado se a peça era, de fato, anacrônica:  

Certamente não. [...] Porque a comunidade gay ainda enfrenta os mesmos 

problemas. [...] Todo direito que você consegue ainda é acompanhado por medos, 

dúvidas, opressões, auto-ódio, e essa peça realmente nos coloca nos holofotes para 

as pessoas, e não dá para ficar envergonhado por algo que refletia a época em que 

foi escrito. [...] Essa é uma peça com [...] personagens meio que se atacando, mas de 

uma maneira que mostra sua afinidade uns pelos outros, por sua comunidade, com 

base no fato de que são confortáveis o bastante entre si para fazer esses ataques. [...] 

Eu vejo o final da peça como uma condenação do armário. (HONORING..., 2015). 

Sobre esse aspecto, uma leitura mais detalhada de The Boys in the Band revela que a 

obra representa muito do que se discute atualmente acerca dos problemas que continuam a 

afligir minorias sexuais de modo geral. Ressurge, então, a provocação: a peça seria mesmo o 

retrato de um momento e de questões pertinentes apenas ao passado? 

Note-se que a população LGBTQIA+ é um dos grupos de maior risco em casos de 

depressão, ansiedade e abuso de substâncias tóxicas, e até bem recentemente quase todos os 

estudos sobre saúde mental LGBTQIA+ enfocavam apenas fatores relacionados a processos 

de estigmatização – tais como rejeição da família, da comunidade religiosa ou bullying em 
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contextos escolares ou na vida adulta –classificados como “estresse de minorias” (cf. 

HOBBES, 2017).  

Todavia, pesquisas recentes apontaram um tipo de distúrbio até então pouco explorado 

cientificamente, mas cuja existência já podia ser observada, por exemplo, nas interações entre 

os personagens de Crowley. De acordo com Pachankis e colegas (2020, p. 732), o chamado 

“estresse intraminoritário [...] representa um antecipador robusto de problemas de saúde 

mental”. Ao detalhar suas descobertas, Pachankis destacou que os resultados apontaram algo 

que muitas pessoas na “comunidade” já sabiam na prática: 

Os estressores que escutamos em entrevistas e estudamos em âmbito nacional 

podiam ser divididos em quatro tipos. Um deles é o estresse relacionado a perceber 

que a comunidade gay se concentra demasiadamente no sexo em detrimento de 

relacionamentos de longo prazo ou amizades. O segundo é que a comunidade gay 

dedica um foco excessivo a questões relacionadas a status, como masculinidade, 

aparência física e riqueza. O terceiro se referia a percepções de que a comunidade 

gay é muito competitiva, que mantém essa cultura do shade e competição social em 

geral. O quarto é que a comunidade gay exclui a diversidade, incluindo a racial-

étnica e a etária, sendo discriminatória contra homens gays que vivem com HIV. [...] 

Isso depende da classe de estressor, mas, em termos amplos, homens não brancos 

tinham maior probabilidade de perceber o que chamamos de estresse da comunidade 

gay. Homens solteiros tinham mais chances de senti-lo, assim como homens que se 

descreviam como mais femininos, homens com menos recursos socioeconômicos e 

homens que não se sentiam especialmente atraentes. Também identificamos que 

homens mais jovens sofriam mais estresse em comparação com homens mais velhos 

e que homens bissexuais eram menos propensos a sentir esse tipo de estresse da 

comunidade gay. (KUMAR, 2020).  

Da mesma forma, o drama e a inquietude de Michael, em The Boys in the Band, 

mostravam ao público não somente a crise e a cisão próprias de um indivíduo do seu tempo, 

mas também o drama de um personagem não totalmente confortável com sua própria imagem 

e sexualidade – aspecto este de considerável ressonância tanto naquela época quanto nos 

tempos atuais. Ainda nesse sentido, outro estudo pontua que as taxas de ansiedade e depressão 

são mais altas entre homens que se assumiram como gays recentemente do que entre aqueles 

ainda não assumidos. E assim como Emory passa por momentos de escárnio e repúdio mesmo 

entre seus amigos, estudos demonstram que homens gays efeminados têm mais riscos de 

cometerem suicídio ou enfrentarem solidão e doenças mentais. De outro lado, tal qual 

personagens como Hank, Larry e Donald, homens gays masculinizados são, nos dias atuais, 

em sua maioria mais ansiosos, engajam-se mais em sexo sem proteção e usam drogas e outras 

substâncias com muito mais frequência (cf. HOBBES, 2017). Em suma, “[t]odas essas 

estatísticas insuportáveis levam à mesma conclusão: ainda é perigosamente alienante passar a 

vida como um homem atraído por outros homens” (HOBBES, 2017). 
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Dessa forma, dada a sua complexidade em termos dramatúrgicos, de possibilidade 

histórica e de recepção crítica, The Boys in the Band suscita importantes questões no tocante 

às expectativas que um grupo minoritário tece em relação a uma determinada representação 

artística, apesar de todos os pesares: “Como a maioria das peças que importam, esta é um 

trabalho com falhas. Como a maioria das peças que importam, suas falhas são um ingrediente 

essencial de sua força, do que faz com que seja importante” (KUSHNER, 2008, p. ix).  

Ao tomar para si a tarefa de escrever uma peça pioneira, Crowley mergulhou em sua 

própria história para elaborar ficcionalmente as vidas de outros homens gays. No caminho, 

desafiou convenções dramatúrgicas e convenções sociais, acumulando visões divergentes 

sobre sua obra mais célebre: 

A peça posiciona a homossexualidade como um problema de “aceitação do eu” e 

propõe uma narrativa um tanto convencional de autodescoberta. Essa narrativa não 

resolve o “problema” da homossexualidade e é repetidamente complicada e 

atravessada pela representação simultânea da homossexualidade como mais do que 

uma questão pessoal. De várias maneiras, o discurso de The Boys in the Band pode 

ser considerado transicional na medida em que se baseia tanto em teorias patológicas 

e no discurso da liberação gay posterior, que entende a homossexualidade em termos 

políticos e sociais. O resultado é uma representação decididamente conflituosa. 

Incapaz de conter a significação da homossexualidade dentro do discurso pessoal, o 

texto não consegue resolver de maneira satisfatória suas narrativas de “aceitação” ou 

representar a identidade homossexual sem enfrentar as maneiras como ela é 

socialmente construída. A representação da homossexualidade da peça fornece os 

termos de sua própria desconstrução. (SCROGGIE, 1999, p. 242).  

Por outro lado, esses conflitos, ainda que não sejam resolvidos ou às vezes nem 

mesmo abordados na peça, não impedem que mensagens otimistas sejam depreendidas após o 

final da malfadada reunião de amigos. O próprio Crowley considerou que a peça foi 

injustamente criticada como sendo pessimista, uma vez que aspectos lidos por ele como 

positivos com frequência foram ignorados ao longo dos anos: 

Os amantes na peça, Hank e Larry, fazem uma declaração bastante positiva sobre o 

compromisso um com o outro e uma disposição de tentar construir um 

relacionamento a partir de uma falha, trabalhando essa falha de modo satisfatório e 

recompensador para ambos. Eles não são vítimas desse horrível “jogo da verdade”. 

Eles não apenas sobrevivem a ele; eles são os ganhadores. Eles declaram seu amor 

um pelo outro. E eles declaram que é melhor tentar do que jogar tudo fora. Suas 

últimas falas um para o outro – “Vou tentar.” “Eu também vou.” – isso é positivo! 

[...] Emory é um personagem muito positivo porque, ainda que seja um tipo de 

personagem que não costumamos ver muito hoje, e que é muito, muito impopular 

com ativistas gays, naquela época não era possível ser mais desafiador do que sendo 

flamboyant e incendiário! Ele anuncia de maneira desafiadora quem é para o mundo 

– para Alan, o personagem que representa o mundo externo, o intruso. Ele nunca 

esconde quem é, e isso é algo muito corajoso de se fazer. De fato, ele é agredido 

pelos gays por fazer isso. (BILOWIT, 2001).  

Por fim, há que se reconhecer que, “[e]mbora a peça nunca empregue plenamente uma 

crítica social, ela sugere a necessidade de mudanças sociais e políticas e antecipa a política 
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identitária que viria durante o período da liberação gay” (SCROGGIE, 1999, p. 247). Por isso, 

“[e]m vez de ver os rapazes de Crowley como caricaturas ou estereótipos de queens 

enrustidas, podemos considerá-los uma representação pública do esforço para romper com a 

dominação simbólica” (ORMSBEE, 2016, p. 275). Os rapazes da banda, portanto, 

permanecem tocando.  
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4 CONCLUSÃO 

Finda a exegese de The Boys in the Band, e consideradas as ramificações teórico-

analíticas ensejadas pela obra, chego a esta conclusão com um punhado de elementos que 

corroboram a hipótese de pesquisa aqui levantada, qual seja, a relação que poderia ser 

estabelecida entre as leituras mais constantes da peça, de modo especial sob a influência do 

Movimento Gay pós-1969, e questões de representação e memória a partir do recorte da 

população LGBTQIA+. Com isso, espero ter acrescentado à fortuna crítica de Mart Crowley 

uma nova leitura, sem, contudo, desqualificar o valor de outras interpretações, sobretudo 

porque “[...] recusar uma leitura possível seria repelir a própria possibilidade de leitura pelo 

outro” (NATALI, 2020, p. 11).  

Se, por um lado, não é possível afirmar que atualmente The Boys in the Band ainda 

seja um texto obscuro ou renegado – tomando-se por base a repercussão da montagem de 

2018 na Broadway e a refilmagem lançada em streaming em 2020 –, por outro, observo que 

as leituras que avaliam essa narrativa como anacrônica permanecem em voga, visto o 

exemplo do contínuo destaque à fala de Michael sobre o “cadáver gay” mesmo em resenhas 

mais recentes. Do mesmo modo, o fato de a adaptação de Joe Mantello manter a história 

situada no final dos anos 1960 contribui para certa noção de que ela seria “de época”. 

Isto posto, aproveitei-me das possibilidades de uma leitura atenta (cf. DURÃO, 2017) 

para historicizar e estabelecer um diálogo entre diferentes campos de estudo e afetos – 

especialmente em razão da complexidade de cada um dos personagens da peça –, não como 

uma projeção particular sobre uma presumida “mensagem”, mas oxalá chegando a um diálogo 

por meio dos “possíveis” da leitura que estão latentes no interior do texto.  

Ademais, esta pesquisa também buscou fornecer subsídios para a ampliação do 

conhecimento geral do público de leitores em língua portuguesa do texto mais célebre de 

Crowley. O relativo baixo interesse em relação ao autor e à The Boys in the Band no meio 

acadêmico (e, no Brasil, também no meio editorial) só fez colocar no ostracismo por 

demasiado tempo um valioso objeto de estudo, válido não somente pela qualidade do texto 

original e sua influência sobre a dramaturgia subsequente,
337

 mas também pela expressão de 

crises históricas, artísticas e políticas de seu próprio tempo e, como visto, da atualidade. 

Explorar tais aspectos e problematizar o que poderia ser universal em uma obra queer (e uma 

obra queer estadunidense) – aspecto de especial relevo para um pesquisador que escreve a 
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 Segundo Kaiser (1998, p. 190), essa influência pôde ser percebida de modo muito rápido: após o primeiro ano 

desde a estreia da peça, seis produções que incluíam temáticas homossexuais entraram em cartaz no circuito Off-

Broadway. 
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partir de uma perspectiva do Sul Global, onde a violência motivada por questões de gênero é 

assombrosa
338

 – também foi um dos meus pontos de interesse nesta pesquisa, que, espero, 

possa vir a funcionar como instrumento pedagógico de resgate de memória e cultura 

transgeracional, além de aprofundar os lastros de pesquisas sobre produção cultural feita 

por/para pessoas LGBTQIA+. De todo modo, ainda que isso não ocorra, reconheço tal 

possibilidade de “fracasso” nos termos propostos por Halberstam (2020, p. 21): 

Em determinadas circunstâncias, fracassar, perder, esquecer, desconstruir, desfazer, 

“inadequar-se”, não saber podem, na verdade, oferecer formas mais criativas, mais 

cooperativas, mais surpreendentes de ser no mundo. Fracassar é algo que pessoas 

queer fazem e sempre fizeram excepcionalmente bem; para pessoas queer, o 

fracasso pode ser estilo, citando Quentin Crisp, ou um modo de vida, citando 

Foucault, e pode contrastar com os cenários sombrios de sucesso que dependem de 

“tentar e tentar novamente”. 

Por último, ressalto que este trabalho não esgota as possibilidades de análise de The 

Boys in the Band, visto que permanecem abertas oportunidades de pesquisa, por exemplo, a 

respeito da continuação da história em outra peça, The Men From the Boys, lançada por 

Crowley no início dos anos 2000; sobre as aparições do personagem Michael em outras peças 

lançadas pelo dramaturgo desde o lançamento de The Boys in the Band;
339

 ou, ainda, sobre Os 

rapazes da banda, a versão brasileira encenada nos anos 1970.  
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 De acordo com levantamento do Grupo Gay da Bahia (2021), “[e]m 2020, 237 LGBT+ [...] tiveram morte 

violenta no Brasil, vítimas da homotransfobia: 224 homicídios (94,5%) e 13 suicídios (5,5%). Diferentemente do 

que se repete desde que o Grupo [...] iniciou tal pesquisa, em 1980, pela primeira vez, as travestis ultrapassaram 

os gays em número de mortes: 161 travestis e trans (70%), 51 gays (22%) 10 lésbicas (5%), 3 homens trans 

(1%), 3 bissexuais (1%) e finalmente 2 heterossexuais confundidos com gays (0,4%)”.  
339

 Ao comentar as três peças incluídas na coletânea 3 Plays by Mart Crowley, Lambert (1996, p. xi) resume: 

“Em The Boys in the Band (1968), [...] Michael é um retrato do artista como um (relativamente) homem jovem, 

trinta anos de idade e morando em Nova York. A Breeze From the Gulf (1973) relembra a adolescência e a 

juventude de Michael em uma pequena cidade do Mississippi. For Reasons That Remain Unclear (1993) o 

encontra em Roma, aos 45 anos e renomeado como Patrick. Juntas, as peças formam uma espécie de trilogia, 

bem como um quebra-cabeça psicológico com um ‘Rosebud’ como peça final”.  
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Michael, interpretado pelo ator Kenneth Nelson, ao centro, de cardigan roxo (1970).  
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NOTAS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Página 11 

(1) “Located at the crossroads of Christopher Street and Seventh Avenue South, near a major subway station, 

and steps away from the former of fices of the nation’s largest independent weekly, the Village Voice, the 

Stonewall Inn was dark, with two bars, a jukebox, and an eclectic crowd of drag queens, gay street youth, 

cruising men, and a smattering of lesbians. There was no running water to wash the glasses of watered-down 

booze and beer that were rinsed in a murky tub behind the main bar, leading to at least one known outbreak of 

hepatitis among customers. Black, Latino, and white LGBT folks mixed and mingled there, one of the few joints 

around with dancing. Film historian and author of The Celluloid Closet, Vito Russo, described the place as ‘a bar 

for the people who were too young, too poor or just too much to get in anywhere else. The Stonewall was a street 

queen hangout in the heart of the ghetto’” (WOLF, 2009, p. 120-121). 

 

(2) “Police asserted that gay Wall Street brokers, who could not be legally bonded by brokerage houses due to 

their homosexuality, were being blackmailed there, exposure that would have destroyed the lives of those men. 

Others suggest that it was the shocking death earlier that week of forty-seven-year old gay icon Judy Garland 

that exacerbated anger that night” (WOLF, 2009, p. 121). 

 

(3) “The word had become familiar to hip New Yorkers and others fully a decade before the gay liberation 

movement introduced it to the rest of the nation, and parts of the ‘respectable’ press began using it in the late 

1960s and early 1970s” (CHAUNCEY, 1994, p. 20). 

 

Página 12 

“[…] the writers and activists of the gay liberation movement were eager to assert a break with the past – to 

mark the Stonewall Riots as a definitive rupture with a past of oppression and self-loathing. But this gesture of 

renouncing The Boys in the Band for its datedness can only be historically naïve. It seeks to make the history of 

the gay political movement the kind of account that Eve Kosofsky Sedgwick called “a unidirectional narrative of 

supersession,” one that proposes absolute breaks between historical moments.” (BELL, 2016, p. 15). 

 

(7) “So the big moment. Judy's freaked about her makeup for the screen test or something and James Mason says 

- check the words, but this is close - “Relax, it's 3 A.M. at the Downbeat Club, and you're singing for yourself 

and the boys in the band.” […] And “the boys in the band” was common parlance. Everyone knew what it 

meant.” (KRAMER, 1993). 

 

Página 13 

“[…] new homosexuality” (BURKE, 1969, p. 178). 

 

“[…] a non-liberated homosexuality” (ALTMAN, 1993, p. 178). 

 

“[...] to correct for a history of simplifying, negative, and harmful portrayals of homosexuals in both fictional 

and nonfictional contexts, activists called for representations that would (1) show gay people favorably, as law-

abiding, sane, moral persons who are capable of happiness, and (2) reflect the wide range of lived experiences of 

real gay people. [...] The temper of the times demanded that Crowley’s characters be taken as representatives of 

their kind rather than quirky, suffering individuals.” (BELL, 2016, p. 6; 7). 

 

(8) “What is now called AIDS was first pieced together in 1981, when physicians in New York, Los Angeles, 

and San Francisco, some of whom had noted long-term enlarged lymph nodes (persistent generalized 

lymphadenopathy) in many of their gay clients as early as 1979, began seeing gay men with cases of 

Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) and Kaposi's sarcoma (KS), a cancer of the blood vessels that usually 

follows a slow and relatively benign course and had most often been found among Central Africans and elderly 

men of Mediterranean origin.” (CRIMP, 1989, p. 24-25). 

 

Página 14 

“The major consequence of this regard for [The Boys in the Band] has been neglect among scholars. While it has 

received some recognition in the form of a few academic articles and book chapters, it has not yet received the 

kind of sustained, complex scholarly treatment that would do it justice.” (BELL, 2016, p. 6). 
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“Acquaintance with Crowley’s infamous characters, whether encountered in script, onstage, or in Friedkin’s 

film, has provided for inestimable numbers of gay men their initial frisson of social and sexual identification.” 

(SCHIAVI, 2001, p. 76). 

 

“We might look at those moments and, following […] Brian Massumi, argue that the intensity of an image, its 

force, allows something to work on us affectively and sit – just for the tiniest moment – outside of meaning. 

Though fleeting in time, this moment is profound nonetheless. It is always, inevitably, followed by attempts to 

make meaning but, in Massumi’s thesis, it is this strength of the image – sonic, visual, textual – that affects how 

meaning is made. (CAMPBELL; FARRIER, 2016, p. 2-3). 

 

Páginas 16 

“[…] gay people, […] seldom grow up in gay families; […] are exposed to their culture’s, if not their parents’, 

high ambient homophobia long before either they or those who care for them know that they are among those 

who most urgently need to define themselves against it; […] with difficulty and always belatedly to patch 

together from fragments a community, a usable heritage, a politics of survival or resistance […]” (SEDGWICK, 

1990, p. 81). 

 

(11) “It is difficult to discuss trans people without also having language to describe the majority of people who 

are not trans. For this purpose, trans activists often use the word cisgender as a synonym for non-transgender, 

and cissexual as a synonym for non-transexual” (SERANO, 2013, p. 19-20). 

 

Página 18 

“[…] encounter with [a] body of queer ideas and theories also hit/s us in the gut: we had an immediate 

recognition of something inherent to our lived experience that took time to process […] to focus on the lived 

material realities of queernesses – inextricably linked to place and time – and to connect this to theorising and 

theory in ways that do not reduce those lived realities to abstractions.” (CAMPBELL; FARRIER, 2016, p. 3; 8). 

 

“Adaptation, like evolution, is a transgenerational phenomenon” (HUTCHEON, 2006, p. 32). 

 

Página 21 

“Disidentification is meant to be descriptive of the survival strategies the minority subject practices in order to 

negotiate a phobic majoritarian public sphere that continuously elides or punishes the existence of subjects who 

do not conform to the phantasm of normative citizenship. […] Disidentification can be understood as a way of 

shuffling back and forth between reception and production. For the critic, disidentification is the hermeneutical 

performance of decoding mass, high, or any other cultural field from the perspective of a minority subject who is 

disempowered in such a representational hierarchy.” (MUÑOZ, 1999, p. 4; 25). 

 

1 SOBRE DRAMATURGIA, ESPETÁCULO E HISTÓRIA 

 

Página 23 

“[...] the performance event comes first: the articulation is what follows”; “[...] where performance can lead 

queer” (CAMPBELL; FARRIER, 2016, p. 4). 

 

Página 27 

“Ephemera […] is linked to alternate modes of textuality and narrativity like memory and performance: it is all 

of those things that remain after a performance, a kind of evidence of what has transpired but certainly not the 

thing itself. It does not rest on epistemological foundations but is instead interested in following traces, 

glimmers, residues, and specks of things. It is important to note that ephemera is a mode of proofing and 

producing arguments often worked by minoritarian culture and criticism makers. Raymond Williams’s 

influential and oft-cited notion of “structures of feeling” helps further our understanding of the material 

dimensions of ephemera. Williams explains the ways in which art conveys, translates, and engenders structures 

of feelings— tropes of emotion and lived experience that are indeed material without neccessarily being ‘solid.’” 

(MUÑOZ, 1996, p. 10). 

 

(20) “[a]n adaptation is not vampiric: it does not draw the life-blood from its source and leave it dying or dead, 

nor is it paler than the adapted work. It may, on the contrary, keep that prior work alive, giving it an afterlife it 

would never have had otherwise” (HUTCHEON, 2006, p. 176). 

 

(21) “[…] produced by Gil Garfield, who recreated the stage atmosphere by actually duplicating the stage setting  

in the recording studios: furniture, props, sound effects, etc.” (MART…, 2019). 
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(22) “[…] the Boys recording was A&M’s first foray into spoken-words records, and because of the subject 

matter, marketing was kept to a minimum: ‘Since the play’s thematic focus on homosexuality precludes air play, 

A&M is setting up a special merchandising campaign in the college and ‘underground’ markets. The cast album 

will also be advertised on the air, albeit with no illustrative excerpts’.” (WILSON, 2016, p. 159). 

 

Página 28 

“Noting that often audiences are encouraged through normative form to forget the performer and focus on 

character as if it were a real, ‘fixed’, entity, Farrier has argued that when we look at mimetic performance we see 

characters virtually present alongside actual bodies labouring to produce those characters. In this sense theatre is 

almost always unfixed when we look at this kind of performance – to fix character is to ignore the ‘other body’ 

in the oom, the performer labouring. Thus even the ‘straightest, dominant manifestation’ […] of theatre can be 

read as a very queer place when we pay mind to these bodies labouring, when we give some focus to both the 

virtual (absent, referenced) character being presented and the solid, present, socially impactful performer’s body 

– itself produced in the site of the social. (CAMPBELL; FARRIER, 2016, p. 15-16). 

 

Página 29 

“[…] iconic ghosts” (WILSON, 2016, p. 142). 

 

“[…] being shown a story is not the same as being told it—and neither is the same as participating in it or 

interacting with it, that is, experiencing a story directly and kinesthetically. With each mode, different things get 

adapted and in different ways.” (HUTCHEON, 2006, p. 12). 

 

“‘The Boys’ exude selfishness, self-absorption, and self-indulgence. Worst of all, they not only bespeak, they 

proclaim, guilt feelings through every utterance Crowley has given them. Though we grant that the New York 

playgoer may not be so blithely duped into accepting the stereotypes of this show, we wonder what will be the 

thoughts of, say, less up-to-date Kansas Citians when, turntables revolving, they hear Michael’s second-act wail: 

‘If we could just learn not to hate ourselves so much.’ (TEAL, 1969, p. 146). 

 

2 “QUEM É QUE SEMPRE COSTUMAVA DIZER...?”: UMA (RE)LEITURA DE THE BOYS IN THE 

BAND 

 

Página 31 

“I was a staunch Catholic, with all the guilt.” (ROCA, 2012). 

 

“I wrote the play in five weeks with the exception of […] that resolution scene.” (HONORING..., 2015) 

 

“I just picked up a yellow pad, scribbled and scribbled […]. After about a week it began to pile up. It was like art 

imitating life imitating art: My friend that I based Donald on would come in from Laguna […] and I would read 

him pages, he would make wry comments and I would write them down behind his back. He was a very droll 

fellow.” (ROCA, 2012). 

 

Página 32 

“When I think of sitting there, in that agent’s office, about a week after I'd finished writing it, and looking at her 

face, or not looking at it, because she couldn't even look me in the eye. And she said in hushed tones, ‘I can't 

send this out with my name on it. This is – why, it's like a weekend on Fire Island!’ What I should have said was, 

‘Not a weekend, darling. At best a day. I obey the unities.’ But I didn't. Because I was practically in tears [...].” 

(KRAMER, 1993). 

 

“From the word go, Edward did not want anything to do with it. He hated the play, hated everything about it, 

didn’t want to be associated with it at all.” That may have been because many people felt that Crowley had 

borrowed the form (and some of the substance) of Albee’s smash hit, Who’s Afraid of Virginia Woolf?” 

(KAISER, 1998, p. 186). 

 

“It wasn’t all along. I’m not going to get into all that, but if it was up to him, it would never have gotten 

produced. […] He didn’t feel that way so much in the beginning, but I can’t prove that. Why did he come to the 

opening night parties, including LA, for instance? […] Why was it done in his workshop if it hadn’t had his 

approval? And I went there to have a drink with them to get that.” (MAANEN, 2011). 
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“I didn't really want to direct it. I was directing college theater at Catholic University in Washington, D.C., and 

[…] Crowley […] was a student of mine. He had been working on the play and he brought it to me. I had to 

direct it to get him out of my apartment.” (EDELSTEIN, 1978). 

 

“He was working as an actor but he never would have been a star, he never would have been a leading man. And 

it was during the time that he was in “Cactus Flower” with Lauren Bacall that I came to New York with “Boys” 

under my arm and stayed in his apartment. And he took it to the theater one night and read it. Bob and I had a 

spiky relationship but we always got along great. He was much better equipped than I was, I can tell you. He was 

hilarious and funny and cutting.” (MAANEN, 2011). 

 

Página 33 

“He always said that he only directed ‘The Boys in the Band,’ condescendingly, he said, in order to get me out of 

his apartment, which was true. I was like the man who came to dinner and I had a play under my arm and I 

wanted him to direct it and he said ‘You know I don’t want to direct’ and I said ‘But I’ve seen the stuff you’re 

done in stock and believe me, you think you’ve got a career as an actor but you’re not a great actor. But you’ve 

got it as a director and you ought to do that.’ He didn’t really want to, and he even tried to back out of the play.” 

(MAANEN, 2011). 

 

“[…] were nearly impossible to find” (ROCA, 2012). 

 

“I got a call from Mart: Would I read a play he’d written? Yes. I picked up the play from a tiny, grungy 

downtown theatre out of any known theatre circuit. I read it. Mart asked to meet the next day. He was clutching 

the play to his breast like a baby. He had been asking, begging, actors and directors and producers to just read it, 

and getting no response or much worse. But there was to be a very small no-pay production funded by Edward 

Albee’s producing unit. Mart looked at me again, as he had before—hoping, and ready to be turned down. I said, 

“Mart, I’ll do it.” Again, there were almost tears, quickly wiped away.” (LUCKINBILL, 2020). 

 

Página 34 

 “It was clear from that workshop that it was going to move. People were waiting in line every night, and we 

extended it to the limit that Equity allowed: 10 performances of packed houses.” (BILOWIT, 2001).  

 

“I never thought it would be a hit […]. Who thought anyone would be interested in a play about nine fags at a 

birthday party?” (EDELSTEIN, 1978). 

 

“The reaction to it in the workshop made it clear that it was headed for Off Broadway at the very least. 

Broadway was even discussed but they were terrified that it wouldn’t work and I don’t think it would have. […] 

it was about the material. It was about whether there’d be an audience” (MAANEN, 2011). 

 

“[…] it makes sense that queer work is attracted to low-forms with alternative making processes and production 

structures, to non-mainstream venues and to non-elitist audiences […]” (CAMPBELL; FARRIER, 2016, p. 7). 

 

Página 35 

“The Off-Broadway movement, like the regional theatre movement, is actually an extension of the little theatres 

of the early 20th century. […] the contemporary Off-Broadway theatre stems from the Circle in the Square 1952 

production of Tennessee William’s Summer and Smoke. The original aim was to experiment away from the 

expensive commercialism of Broadway […]. At its peak, Off-Broadway theatre produced important plays, 

brought up challenging ideas, and showcased some of today’s greatest talent. Paul Zindel’s The Effect of 

Gamma Rays on Man-In-The Moon Marigolds (1965) was the only Off-Broadway show to ever win a Pulitzer 

Prize. The Boys in the Band was the first broadly successful play dealing with homosexuality.” (SPRITZ, 1976, 

p. 106). 

 

“That theater was adorable […]. It was an old church and that had nothing to do with it being adorable but at 

least it had high ceilings and it had a balcony, so to speak, which was where the choir used to sing, and it had 

windows, which you never see. And […] you know the play that was there before we were? The revival of 

Richard Rogers and Lorenz Hart’s “The Boys from Syracuse.” Richard Rogers produced that and so he went 

over there, they knew it wasn’t going to work on Broadway; it just was not going to be big enough. So they were 

going to do it big time Off Broadway, and they did. But also, he thought that the church was too shabby and 

Richard Rogers had personally paid for all the seats, these gold, new seats, draperies over all the windows, and it 

was great looking. And nothing had played there after “Boys from Syracuse” because it was way over there you 

know, 10th Avenue or something, and people didn’t want to go over there.” (MAANEN, 2011). 
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“Anyway, I walked in and I said ‘Bob, I can’t believe it.’ The doors hadn’t been opened since ‘Boys from 

Syracuse’ shut, and that had been like six years earlier. So it was dusty as hell but it was great looking. It was 

like a jewel box.” (MAANEN, 2011). 

 

Página 36 

“I don’t know that I knew what the hell I was doing, to tell you the truth. I knew I was writing a play about gay 

life” (THE BOYS..., 2020). 

 

“Howard Jeffrey was my best friend. I would say that, you know, pretty much, Michael, the lead in the play, is 

based on me. And Harold, who is his nemesis in the play, was based on Howard.” (THE BOYS..., 2020).  

 

“[…] most of the others were either people I had known other places in other times or they were conglomerates, 

people I had known like them. Emory is based on about three different men I have known.” (HAUN, 2011).  

 

“There was never a real birthday party attended by nine actual men […]. However, just before I began to write 

the play, I had, indeed, attended a party for a friend’s birthday, and it gave me the idea of how to frame what had 

already been on my mind (originally, I’d thought of setting it in a gay bar). […] Each and every one of the ‘boys’ 

reflects, inevitably, a different aspect of my own persona as much as anyone else, real or imagined.” 

(CROWLEY, 1996, p. ix). 

 

“I always resented that Eugene O'Neill already had my best plots.” (ROCA, 2012). 

 

“[…] a badly distorted picture of American women, marriage, and society in general.” (KAUFFMANN, 1966a). 

 

Página 37 

“[...] equally neurotic, equally undesirable socially”; “[...] style, manner, surface” (KAUFFMANN, 1966a). 

 

“[...] the same freedom that the heterosexual has” (KAUFFMANN, 1966b). 

 

Página 38 

“[…] So I thought, ‘Why doesn't someone write a play in which there are gay men who are just gay men?’ And 

then I said, ‘Well, why not me?’ Someone once asked Jerome Robbins why he became a choreographer and he 

said, ‘Because no one was making ballets I wanted to see.’ Well, no one was writing that particular play that I 

wanted to see. […] Drama is stronger than politics. It always has been, it always will be, in whatever form it 

happens to take. Anyway, I took what I could from Mr. Kauffmann -- and there I was. Ambitious. Disappointed. 

Down. Out. Enraged. And thirtysomething.” (KRAMER, 1993). 

 

“This is Mr. Crowley’s first play, and here and there it betrays signs of inexperience. The opening exposition of 

theme, for example, when Michael gratuitously has to explain who and what he is to one of his closest friends, is 

a little clumsily contrived, and some of the dialogue is certainly overwritten.” (BARNES, 1968, p. 48). 

 

(26) “[...] gays were writing about gays, but disguising them as straights, and writing about men, but disgu ising 

them as women… Tennessee Williams knew the difference between men and women as well as I do. If you’re 

writing about men, you’re writing about men, and if you’re writing about women, you’re writing about women. 

But then the rumor began that Who’s Afraid of Virginia Woolf? was really about four men, which led to attempts 

at all-male productions of the play, which led to me closing them down… because they’re incorrect. But 

somehow that snipping has never gone away.” (KAISER, 1998, p. 166). 

 

Página 39 

“The best thing I can say of both the acting and Robert Moore’s almost invisible but clearly most effective 

direction is that, not only were they completely at one with the play, but also there were times when I all but 

expected the audience to answer back to the actors. It would be unfair to mention individual members of the cast 

– all nine names […] have my praise. This is one of the best acted plays of the season.” (BARNES, 1968, p. 48). 

 

“I wanted to produce it, and I wanted to write, and I wanted the original cast, and I wanted the guy who directed 

the play to direct it. Well, I got all of the above except having Robert Moore direct. They just said, you know, 

Mart, you can’t go out there with nine guys who’ve never been in a movie. You gotta get a guy that has a track 

record with film […].” (BOYS..., 2015). 
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“[…] no is the biggest yes in Hollywood” (BOYS…, 2015). 

 

“Plays were routinely bought by studios and made. So it was an obvious thing that we would get some visits and 

there were a bunch of them. And I thought, Wouldn’t it be great if we could just put on a record here of these 

guy in extraordinary performances […] rather than get a spectrum of Hollywood names and having it become 

just an ordinary routine thing. So I was young enough and dumb enough to turn down a lot of money for it” 

(BOYS..., 2015). 

 

(27) “Leonard Frey, a brilliant and withering Harold on stage and screen, was the second of the original cast to 

die, a dozen days before his 50th birthday (8/24/88), preceded (6/3/84) by Robert LaTourneaux, 41, who played 

his dumb-hustler ‘birthday present,’ Cowboy. Two party guests — Donald (Frederick Combs, 57) and Larry 

(Keith Prentice, 52) — passed away eight days apart in September of 1992. The self-hating host, Michael 

(Kenneth Nelson, 63), was the last to go (10/7/93). Behind the footlights, fatalities included the play's original 

producer, Richard Barr at 71 (1/10/89) and, ahead of everybody, its original director, Robert Moore at 57 

(5/10/84). All died from AIDS or AIDS-related diseases. Cliff Gorman — […] who played […] Emory — 

succumbed to leukemia Sept. 5, 2002, at age 65.” (HAUN, 2011).  

 

Página 40 

“Kenneth Nelson does wonders in the lead, managing to retain the audience’s sympathy and respect even when 

dissolving into tearful self-pity, and Frederic Combs is quietly distinguished and at times very touching as his 

loving prop and support. Cliff Gorman, Reuben Greene, and Robert La Tourneaux give performances of a 

beautifully measured extravagance in the principal comic parts; and Leonard Frey, Laurence Luckinbill, Keith 

Prentice, and Peter White are all admirable in the very demanding minor roles” (WEST, 1968, p. 64). 

 

“That first cast was so carefully picked that nothing could possibly match it.” (BARNES, 1970). 

 

“Seven months into the production, the play had already earned its backers a $70,000 profit, and $5,95 seats 

were being scalped for $25.” (KAISER, 1998, p. 187). 

 

“With the outstanding reviews, provocative subject matter, and noteworthy cast, Boys was poised to stay put at 

Theatre Four for a long time and make a lot of money for its backers. When Boys closed after 1,001 

performances in New York, it had become one of the longest running Off-Broadway shows of all time and one 

of the most lucrative was well. The play cost $20,000 to produce in 1968 (which was in fact lower than the Off-

Broadway standard of the time), and by the time it closed on September 6, 1970 – figuring in national tour and 

film revenues – each investor had made 1,450 percent profit on each $400 share” (WILSON, 2016, p. 145). 

 

Página 41 

“[...] sex degeneracy, or sex perversion” (CHAUNCEY, 1994, p. 313). 

 

“‘Silence’ (when there was a complete omission of gay-related themes or characters); ‘False Accusation’ (when 

a character was negatively accused of being homosexual when he was not); ‘Stereotypical’ (when the gay man 

was represented as feminine and the lesbian as masculine, or the gay as emotional or as mentally disturbed); 

‘Exploration’ (when the gay character appeared as comic relief).” (HOFFMAN, 1979, p. xix). 

 

Página 42 

“In 1956, the scandal magazine TipOff played on the expectation that some of its readers would understand the 

term-and others would want to-by putting a report on homosexuals' supposed “strangle-hold on the theatre” 

under the headline, ‘WHY THEY CALL BROADWAY THE 'GAY' WHITE WAY’” (CHAUNCEY, 1994, p. 

20). 

 

(28) “[...] to repeat, in whole or in part, a song which has already been sung in the show.” (LATHAN, 2001). 

 

Página 43 

“[…] the realistic and expressionistic dramaturgies introduced to American theatre by [Eugene] O'Neill, [Arthur] 

Miller, [Tennessee] Williams and [Edward] Albee” (SCHIAVI, 2001, p. 76). 

 

“[t]he homosexual character is often trapped in a ritual of purgation – of identifying and eliminating. Visual 

stereotypes allow the playwright and performers to enact this ritual without ever naming what is considered 

unspeakable.” (CLUM, 2000, p. 78). 
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“The thing I always hated about homosexual plays what that the homosexuality was always the big surprise in 

the third act. […] Well, life is not like that.” (KAISER, 1998, p. 187). 

 

Página 44 

“The point is that homosexual playwrights and homosexual directors and homosexual producers are having more 

and more to say about what can and what can't be done in an American theatre.” (MARINE, 1967, p. 28). 

 

“[…] helpful hints on how to scan the intimations and symbols of homosexuality in our theater” (TAUBMAN, 

1963, p. 125). 

 

“In the theatre, especially the dance, homosexuality has been rampant for years, but as some are beginning to realize, it 

has spread to certain Madison Avenue galleries and a few of the publishing houses.” (KOONS, 1961, p. 3). 

 

Página 45 

“[…] might make a playwright, if he is a homosexual and forced to write about heterosexuals (otherwise 

someone might suspect), become a bit nasty, since the heterosexuals are the ones who loathe him, harass him, 

who won't let him be. So he treats heterosexuals viciously. The married couples hate each other; the woman, 

with whom the homosexual tends to identity, is either a gentle dreamer or a destroyer herself. And the man is 

either a stupid stud, hot for a quick roll in the hay, or a weak, contemptible failure.” (GOLDMAN, 1969, p. 239). 

 

“Homosexual ethics and esthetics are staging a vengeful, derisive counterattack on what deviates call the 

‘straight’ world.” (THE HOMOSEXUAL..., 1966, p. 40). 

 

“[…] some spectators held [...] concerns about a presumed homosexuality by association.” (WILSON, 2016, p. 

148). 

 

(30) “Consider the state of ‘gay and lesbian’ theatrical movies in the United States before 1969. Arguably there 

was no such thing, just a scaterring of gay and lesbians directors, often closeted, making films that were 

masquerading as mass-market heterosexual fare, albeit with the occasional gay or lesbian actor or subtle wink. If 

characters were openly identified as gay or lesbian on screen, it was most often for a punch line or tragic 

demise.” (RICH, 2013, p. 3). 

 

Página 46 

“I hear ‘Boys in the Band is even considering putting ‘Ladies Invited’ notices outside the theater.” (BARNES, 

1968, apud WILSON, 2016, p. 160). 

 

“In the dark of the theatre, this spectator identifies with the community of spectators - not necessarily all gay - 

who come together and watch this play in a shared recognition of history, desire, and constraint, while never 

forgetting that the lights will come up to reveal this imaginary ‘we’ as a heterogeneous crowd, transitory and 

provisional, whose few hundred individuals will quickly disperse into the city streets.” (SCHEIE, 1999, p. 11). 

 

(31) “I’m not sure it matters if gay people were uncomfortable at times with “Boys in the Band” because if gay 

writers had to depend on gays to be their main audience, we’d all starve to death. It’s the straight audience that 

you want to reach. Gays simply, as a population, do not support anything that is gay culturally to the extent that, 

say, Jews support Jewish culture” (HEALY, 2010); “I saw it twice: the original production in New York and the 

original run in London. It was the London one that was life-changing in a way for me, because it showed me as a 

writer, as a gay person, as a gay writer, what was possible to do in the commercial theater. The theater in London 

was packed, and people loved the play and gave it a standing ovation. I was an executive at Columbia Pictures at 

the time, and it was very hard to deal with gay projects commercially.” (2010). 

 

Página 47 

“Writing in 1995, for example, Joe Carrithers argues that the film version takes obvious pains to enable ‘a 

‘comfortable’ experience for straight viewers.’ He points out that ‘the only successful or happy men in the film’ 

are the couple Hank and Larry […], whose relationship Carrithers believes most closely resembles a 

heterosexual marriage, and Alan, the party’s observer and crasher and the ostensibly straight spectator’s 

representative […]. ‘None of the other characters in the play or film,’ Carrithers claims, ‘elicits sympathy in the 

audience for gay men and their lives, a criticism that has been made for more than 20 years’.” (COHAN, 2016, p. 

37). 
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“Post-Stonewall gay writers and performers defy, challenge and reshape the middleclass American interpretive 

community that forms the audience for drama, but there is some question whether, in the process, they create 

another interpretive community.” (CLUM, 2000, p. 279 ). 

 

“In fact, many of the reviewers went to great effort to explain that the characters were distinctively foreign. 

Local audiences were encouraged to enter into the play’s world as if tourists to a strange land and were allowed a 

privileged view of the customs, behaviors, and rituals of the American aboriginals.” (WILSON, 2016, p. 149). 

 

(32) “[…] England had decriminalized homosexuality in 1967 through an act of Parliament resulting from the 

Wolfenden Report a decade before. To Nightingale, the play’s depiction of homosexuality seemed naïve and 

provincial: “Perhaps such attitudes are more common among educated Americans than they are here; perhaps the 

play would have meant more before the Wolfenden reforms” (WILSON, 2016, p. 149). 

 

Página 48 

“Minoritizing discourses cast the homosexual as a segregated, distinct identity, while universalizing ones 

integrate gay men into society at large” (SCHEIE, 1999, p. 3). 

 

“human experience”; “[j]ust as you do not have to be Negro to appreciate a play about the Negro experience, you 

do not have to be homosexual to appreciate ‘The Boys in the Band’.” (BARNES, 1968, p. 48). 

 

“A queer commentary would reveal that the category of the human subsumes homosexuality into a universal 

ideal that in fact represents the norms and interests of a heterosexual society which itself only makes sense in 

opposition to the homosexual, and that, furthermore, the emergence of an ostensibly oppositional gay identity is 

just another effect of this same regime of power relations. ‘Human’ and ‘Gay’ are two sides of a single coin that 

conceal, while they gird, their opposite face. A contradictory internal logic undermines both the liberal humanist 

and the militant gay faith in mimesis and betrays the constitutive instability of the imaginary identities that these 

discourses erect.” (SCHEIE, 1999, p. 10). 

 

“[…] analysis of the unstable distinction between minoritizing and universalizing discourses.” (SCHEIE, 1999, 

p. 3). 

 

Página 49 

“What unites many gay plays is the dialogue with, defiance of, or elimination of the conventions of realistic 

drama that would otherwise entrap gay characters. Moreover, the plays are unabashedly metatheatrical, revelling 

in their own theatricality, underlining the essential fact that acting has been, to some extent, an essential part of 

the gay man's life” (CLUM, 2000, p. 199). 

 

(34) “As the conventional thing to say about Mart Crowley’s “The Boys in the Band” will be something to the 

effect that it makes Edward Albee’s “Who’s Afraid of Virginia Woolf?” seem like a vicarage tea party, let me at 

least take the opportunity of saying it first. […] The similarity between Albee’s “Virginia Woolf” and “The Boys 

in the Band” is striking. Both are concerned with the braking down of pretences, with the acceptance of reality. 

Both plays achieve that purpose by using the flame throwers of a cruel, excoriating wit. The victims are flayed 

alive, and even the persecutors are victims.” (BARNES, 1968, p. 48). 

 

Página 50 

“The Boys in the Band's self-hating characters, who wished so desperately that they could be straight […] also 

quickly became anathema to the new mantra of Gay Pride. […] the troubled men [in the play] conform so 

completely to homophobic expectations that their appearance would seem to constitute not a liberating 

breakthrough for gay men but a naturalized justification of gay self-loathing. If gays are admitted to the table of 

“humanity,” theirs is not a place of honor, no matter how valiant they show themselves.” (SCHEIE, 1999, p. 5; 

8). 

 

(36) “All the negative things in the play are represented by Michael, and because he’s the leading character, it 

was his message that a very square American public wanted to receive.” (WLODARZ, 2016, p. 83). 

 

Página 51 

“This is, crucially, a play about birth. That’s announced moments after the curtain rises by Michael, the play’s… 

Lead? Protagonist? Antagonist? Resident Hobgoblin? […] By the end of the play, famously, notoriously, 

Michael says ‘You show me a happy homosexual and I’ll show you a gay corpse.’” (KUSHNER, 2008, p. ix). 

 



223 

 

 
 

“[o]ne of its famous lines, ‘Show me a happy homosexual and I’ll show you a gay corpse,” comes from Michael, 

the central character with a Catholic upbringing and the burden of God as well as society on his shoulders.” 

(LAMBERT, 1996, p. xii). 

 

“A good deal of the film’s peculiar power, after all, comes from its of what we now call internalized 

homophobia; an especially inflammatory example is the shocking bit of dialogue that has most often been 

adduced in arguments against the film, in which Michael remarks, ‘You show me a happy homosexual, and I’ll 

show you a gay corpse.’ At face value, this line appears to condense multiple strands of homophobic ideology, 

including rather obviously the suggestion of homosexual people, when alive, must be unhappy and perhaps less 

obviously the persistent trope of the male homosexual as a figure of death. A certain activist gay audience has 

used this piece of verbal evidence to claim that the film as a whole espouses and reinforces the internalized 

homophobia it depicts.” (BELL, 2016, p. 5). 

 

Página 52 

“The polarization between a negative, non-normative queerness and a masculinist vision of what might (in 

today’s parlance) be called gay health is brought to its apex in the figure of Donald, once all other characters 

have left the frame and Michael has his climactic breakdown. We might take Michael’s repeated crying out of 

the words ‘I won’t make it’ as an indication of his inability to align with the project of a masculinist, future-

oriented telos toward a new vision of gay health (condensed in the equation he voices in his later line, ‘you show 

me a happy homosexual, and I’ll show you a gay corpse’).” (POWELL, 2016, p. 107). 

 

“Young audiences who do not remember a time before protease inhibitors, much less AIDS-much less 

Stonewall-do not respond well to Michael's infamous death-sentencing of self and community: ‘You show me a 

happy homosexual, and I'll show you a gay corpse’ […]. The private and public stakes of maintaining a healthy 

queer body against homophobic odds have risen too precipitously to net Michael's self-condemnation much 

sympathy.” (SCHIAVI, 2001, p. 75). 

 

Página 53 

 “Infamous lines such as ‘You show me a happy homosexual and I'll show you a gay corpse’ fueled growing 

suspicions that the play, far from empowering, suggests instead the impossibility of a viable gay identity.” 

(SCHEIE, 1999, p. 1). 

 

“But by the early 1990s, The Boys in the Band was regarded as an antique that had written its own obit with the 

caustic line ‘Show me a happy homosexual and I’ll show you a gay corpse.’ It was then that I first heard about 

the play (actually, the movie, which would turn up at revival houses now and then), and I remember thinking, 

Thanks, I’ll pass. In the middle of an existential threat to gay lives, a play whose purpose seemed to be to 

confirm all the worst things straight people ever said about us was the last thing I wanted to see.” (HARRIS, 

2020). 

 

“At the end of the movie, Michael laments, ‘Show me a happy homosexual and I’ll show you a gay corpse. If we 

[the gay community] could just not hate ourselves so much.’ ‘The Boys in the Band’ focuses more on the 

internalized unhappiness of the gay man than on the external prejudice that was rampant in the Sixties.” 

(DIAMONDIDIS, 2020). 

 

“Crowley rendered his experience as a gay man of the 1960s — when homosexuality was still considered a 

mental disorder, when dimly lit bars were raided by a vindictive and hostile police force, when books with gay 

themes were banned and burned, when queer characters were routinely killed off or killed themselves in their 

infrequent (if coded) appearances onscreen. The self-loathing faggot was the original and only mold, and who 

was Mart Crowley to break it? ‘Show me a happy homosexual,’ Michael, the protagonist partially based on 

Crowley, says, ‘and I’ll show you a gay corpse’.” (BRATHWAITE, 2018). 

 

“The script contains my favorite, and my most loathed, line of gay dialogue ever written. The loathed? ‘Show me 

a happy homosexual and I'll show you a gay corpse.’ And my favorite? ‘Who do you have to fuck to get a drink 

around here?’.” (KLEMM, 2008). 

 

Página 54 

“RICHARD: So you are not the same person who said, ‘Show me a happy homosexual, and I'll show you a gay 

corpse,’ the single line of dialogue for which you've been most quoted and most reviled? MART: No. Not him. 

Not that person. And I don't say that in the play. Or the character Michael doesn't. Because there are happy 

homosexuals up there on that little box set.” (KRAMER, 1993). 
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Página 57 

“[…] they are objectified cognitive and affective structures about social groups within society which are 

extensively shared and which emerge and proliferate within the particular social and political milieu of a given 

historical moment. Stereotypes do not simply exist in individuals' heads. They are socially and discursively 

constructed in the course of everyday communication, and, once objectified, assume an independent and 

sometimes prescriptive reality” (AUGOUSTINOS; WALKER, 1995, p. 222). 

 

“[…] instead of accepting the stereotype, instead of accepting the ‘homosexual exotic enough,’ critics looked for 

and considered ‘the possibility of alternative ways of understanding’?” (ALLAN, 2014, p. 74). 

 

Página 58 

“The myth of internalization holds that gay men uncritically internalized the dominant culture's view of them as 

sick, perverted, and immoral, and that their self-hatred led them to accept the policing of their lives rather than 

resist it.” (CHAUNCEY, 1994, p. 4). 

 

“Most gay men did not speak out against anti-gay policing so openly, but to take this as evidence that they had 

internalized anti-gay attitudes is to ignore the strength of the forces arrayed against them, to misinterpret silence 

as acquiescence, and to construe resistance in the narrowest of terms-as the organization of formal political 

groups and petitions. The history of gay resistance must be understood to extend beyond formal political 

organizing to include the strategies of everyday resistance that men devised in order to claim space for 

themselves in the midst of a hostile society.” (CHAUNCEY, 1994, p. 5). 

 

“[…] where gays were either sad, self-hating men or flamboyant queens; where homosexual desire was 

understood by gay men themselves as a poor imitation of heterosexuality; and where camp equaled the closet 

and therefore should now be repudiated as politically incorrect by gay activists and straight-acting gay men alike 

[…].” (COHAN, 2016, p. 35). 

 

Página 59 

“[…] not only influences the raw material for narration (e.g., the Stonewall riots), but also how to interpret such 

events.” (WESTSTRATE; MCLEAN, 2010, p. 227). 

 

“Although there are crucial differences between life before gay liberation and life after, feelings of shame, 

secrecy, and self-hatred are still with us. Rather than disavowing such feelings as the sign of some personal 

failing, we need to understand them as indications of material and structural continuities between these two 

eras.” (LOVE, 2007, p. 20). 

 

(43) “Beat poet Allen Ginsburg walked through the Village that weekend and poignantly summed up the 

atmosphere: ‘You know, the guys there were so beautiful – they’ve lost that wounded look that fags all had 10 

years ago’.” (WOLF, 2009, p. 125). 

 

Página 60 

“[…] nine men whose language, clothing, and behavior evoke a range of New York gay ‘types’.” (BELL, 2016, 

p. 3). 

 

“[…] black-and-white photographs taken at Bloomingdale’s Men’s Department.” (HAUN, 2011). 

 

“Peter Harvey’s set for the original […] somehow gave room for a more expansive sense of the evening’s 

ongoing life.” (FEINGOLD, 2018). 

 

“[…] simply to acknowledge that it developed in relationship to a more powerful culture that defined the 

parameters of its existence in manifold implicit and explicit ways.” (CHAUNCEY, 1994, p. 25). 

 

“[…] the city's historic role as a national center of intellectual, cultural, and political ferment has meant that its 

artists, journalists, physicians, jurists, prison reformers, critics, and activists have had a disproportionate 

influence on national culture.” (CHAUNCEY, 1994, p. 28). 

 

“[...] gay men in New York developed a more extensive and visible subculture than lesbians did, in large part 

because men had access to higher wages and greater independence from family life” (CHAUNCEY, 1994, p. 

27). 
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Página 61 

“[…] the Upper East Side is relatively more fashionable and wealthy than the Upper West Side. But, both the 

Upper East Side and Upper West Side feature characters who operate within commercial artistic or intellectual 

professions, such as advertising and publishing.” (WOJCIK, 2010, p. 66). 

 

“If the downstairs of Michael’s apartment becomes the bully pulpit where he preaches his gospel of gay misery, 

[…] the upstairs facilitates physical and psychic triage: showering, spilling, wound dressing, air spray, hairspray, 

make-up sex, Oedipal confessions, accusations, changes of mind and heart” (DAVIS, 2016, p. 133). 

 

[…] the living room’s history and linguistic roots intersect with American theatre’s primary concerns. “Living 

room” is simply the American term for the parlor, whose name derives from the French parler, to talk. It is 

figuratively, then, a space for talking. Parlors are also a middle-class (or, if you must, bourgeois) invention, 

much like the theatres that regularly reproduce them onstage. (BUTLER, 2015). 

 

Página 62 

“[g]ay men love the kinds of rituals that make what they do seem secretive, forbidden.” (CRIMP, 2008, p. 3). 

 

Página 63 

“From now on and until the bitter end of the party, there are inside (the world of out gay men, their pleasures and 

their deep pains, and mostly their talk) and outside (the straight world, hostile – and raging with storms – but 

also crucial to these men’s identities). Linking and delimiting the inside and outside are the buzzer and the 

telephone.” (VILLAREJO, 2016, p. 298). 

 

“[…] The Boys in the Band employs a narrative structure in which guests, arriving at the master’s residence, 

unwittingly become subject to a dynamically disturbing destabilization of the space that symbolically echoes his 

deranged psyche.” (POWELL, 2016, p. 103). 

 

“[…] The Boys in the Band situates the man’s identity, an identity defined by his sexuality, in the space of the 

apartment. Here, as in the other texts, the apartment provides a space for storage and display, for self-expression 

and theatrical masquerade. The Boys in the Band, though, brings to the fore the tenuousness of the freedom of 

the apartment. In stitching the apartment plot to a narrative of the gay closet, it not only underscores the link 

between the bachelor pad and the closet but reminds us that an identity is not a simple thing to be expressed, but 

rather an ongoing process of negotiations, small acts, declarations, and recasting.” (WOJCIK, 2010, p. 137). 

 

Página 64 

“[…] the development of apartment hotels and [apartment] houses in the last quarter of the nineteenth-century 

[made it] possible for a middle-class gay world to develop.” (CHAUNCEY, 1994, p. 158). 

 

“[…] starting in the nineteenth century and flourishing in the 1930s, ’40s, and ’50s, gay enclaves (and, in some 

cases, all-gay buildings) developed in elegant bachelor apartments on the Upper East Side and in the West 

Fifties, and in more bohemian apartments in Greenwich Village.” (WOJCIK, 2010, p. 27). 

 

“[g]limpses of New York City before the AIDS crisis abound in the script, including flippant discussion of 

drunken one-night stands […], the baths […], hustlers […], and “promiscuous,” open relationships […].” 

(WILSON, 2016, p. 153). 

 

Página 66 

“While the terms queer, fairy, and faggot were often used interchangeably by outside observers (and sometimes 

even by the men they observed), each term also had a more precise meaning among gay men that could be 

invoked to distinguish its object from other homosexually active men. [...] They might use queer to refer to any 

man who was not “normal,” but they usually applied terms such as fairy, faggot, and queen only to those men 

who dressed or behaved in what they considered to be a flamboyantly effeminate manner. They were so careful 

to draw such distinctions in part because the dominant culture failed to do so.” (CHAUNCEY, 1994, p. 15; 16). 

 

Página 67 

“As Genny Beemyn and Susan Rankin observe, ‘gender expression refers to how one chooses to indicate one’s 

gender identity through behavior and appearance, which includes clothing, hairstyle, makeup, voice, and body 

characteristics’, and of particular importance in the Spanish novel is Molina’s appropriation of language as 

reflective of his gender identity and expression.” (ALLAN, 2014, p. 76). 
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“[...] el recuento (fascinación en el relato) de viejas películas de Hollywood.” (LINK, 2013, s.p.). 

 

“The Boys in the Band looks like a movie, reads like a movie and plays like a movie… And just to make sure 

that everybody gets the point that it may some day be a movie, The Boys in the Band features a supporting cast – 

never visible but always hovering in quasi-madness in the wings – which includes Barbara Stanwyck, Vera 

Hruba Ralston, Rosemary DeCamp and Maria Montez.” (REED, 1968). 

 

Página 68 

“The cultural significance for gay culture of older icons such as Garland, Davis, Dietrich, and Swanson, not to 

mention Montez and Ralston, is ephemeral, so they are by now historical figures, easily forgotten by a younger 

generation of viewers – and of actors too, as it turns out.” (COHAN, 2016, p. 45). 

 

“[…] defining a distinct minority culture appropriated from the mainstream.” (SCHEIE, 1999, p. 14). 

 

“Unlike the Hollywood movies from which the characters quote liberally, however, The Boys in the Band does 

not represent an appropriation of a straight female character that is invested with gay meaning; it puts the gay 

characters themselves on stage, and creates for them leading roles on the scale of those formerly reserved for the 

likes of Judy, Bette, Barbara, and company.” (SCHEIE, 1999, p. 14). 

 

“The play’s dense referentiality inspires considerable discomfort in audiences- or even actors-who do not share 

Crowley’s fluency in B stars and stories. Soon after the release of Friedkin's film, for example, Robert E. 

Morsberger complained that witnessing the rehearsal of Boys’ “encyclopedic” entertainment minutiae “can be 

particularly exasperating [...] since one who has not seen the movie[s in question] must take the word of the 

‘expert’ for it, giving him a kind of grudging omniscience, while making oneself feel stupid [...]”. A spectator’s 

lack of knowledge, even when not metastasizing into resentment against the characters, could certainly 

compromise the play’s performance, as Crowley learned during Boys’ 1996 WPA Theatre revival. A number of 

the cast members, many of whom were openly gay and over thirty, had surprisingly little frame of reference for 

the allusions made throughout the text.” (SCHIAVI, 2001, p. 79). 

 

Página 69 

“The Boys in the Band created a certain communitas, the ritual reduction of difference, and fostered a clear-cut 

and unambiguous, if unproblematized, sense of gay identity.” (SCHEIE, 1999, p. 9). 

 

Página 70 

“[…] identification is not about simple mimesis, but, as […] Sedgwick reminds us […], “always includes 

multiple processes of identifying with. It also involves identification as against; but even did it not, the relations 

implicit in identifying with are, as psychoanalysis suggests, in themselves quite sufficiently fraught with 

intensities of incorporation, diminishment, inflation, threat, loss, reparation, and disavowal.” […] Identifying 

with an object, person, lifestyle, history, political ideology, religious orientation, and so on, means also 

simultaneously and partially counteridentifying, as well as only partially identifying, with different aspects of the 

social and psychic world.” (MUÑOZ, 1999, p. 8). 

 

“[…] politics that does not contest dominant heteronormative assumptions and institutions but upholds and 

sustains them.” (DUGGAN, 2003, p. 50). 

 

“[…] might focus on recognizably gay stories and characters, but perhaps within a character/plot-based form that 

asks for empathy from a mainstream audience, and without drawing attention to the theatrical act as a construct, 

or questioning the idea of coherence of ‘character’.” (CAMPBELL; FARRIER, 2016, p. 13). 

 

Página 71 

“The Stonewall period is important because it is a moment of rupture in the discourse of homosexuality that 

allowed for “new” representations of homosexuality within the culture. This is not to say that the production of 

gay identity as a “new” representation of homosexuality should be understood as liberatory, despite the political 

functions it has served. Gay identity is merely another way of representing homosexuality. […] In the Stonewall 

period and today, identity serves multiple functions, many of which are contradictory. For those defined as 

homosexual, the identity paradigm can serve a political function. That is, by representing homosexuals as an 

oppressed minority (like African-Americans or women), various political and social demands can be made – 

from legal rights to cultural representation. Both a politics of sameness and a politics of difference work within 

the logic of identity: homosexuals can assert their equal rights and status, as well as their claims to a specific 
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community and culture. According to this same logic, the dominant culture can invoke the binary pair of 

difference/sameness for its purposes. For example, an identity paradigm allows homosexuals to be included or 

excluded on the basis of ‘sexuality’.” (SCROGGIE, 1999, p. 237; 252). 

 

Página 72 

“The essentialized understanding of identity (i.e., men are like this, Latinas are like that, queers are that way) by 

its very nature must reduce identities to lowest-common-denominator terms.” (MUÑOZ, 1999, p. 6). 

 

Página 74 

“In the summer of 1968, Frank Kameny explicitly emulated the example of radicals blacks after he saw Stokely 

Carmichael on television leading a group of protesters in a chant of “Black is beautiful!” Kameny said, ‘I 

understood the psychodynamic at work here in a context in which black is universally equated with everything 

that is bad.’ He realized at once the need to do something similar for gays. In July 1968, Kameny coined the 

slogan ‘Gay is good.’ He said, ‘If I had to specify the one thing in my life of which I am most proud, it is that.’ 

He described the phrase as a direct response to the ‘unrelieved, relentless barrage of negativism coming to us 

from every source.’ (KAISER, 1998, p. 147). 

 

“[...] narrative of silence” (WESTSTRATE; MCLEAN, 2010, p. 228).  

 

(61) “[t]he homophile movement is the name given to that somewhat loose collection of disparate organisations, 

committees and initiatives which campaigned for law reform and a better understanding of homosexuality in the 

years before Stonewall.” (COSTA, 2013, p. 31). 

 

(62) “Given the ubiquity of the term today and how central the metaphor of the closet is to the ways we think 

about gay history before the 1960s, it is bracing-and instructive-to note that it was never used by gay people 

themselves before then. Nowhere does it appear before the 1960s in the records of the gay movement or ill the 

novels, diaries, or letters of gay men and lesbians. The fact that gay people in the past did not speak of or 

conceive of themselves as living in a closet does not preclude us from using the term retrospectively as an 

analytic category, but it does suggest that we need to use it more cautiously and precisely, and to pay attention to 

the very different terms people used to describe themselves and their social worlds.” (CHAUNCEY, 1994, p. 6). 

 

Página 75 

“Our central concern should be to advance the sexual liberation and empowerment of those situated to transform 

society, who today include among them straights, lgbt people and – particularly among society’s most oppressed 

– gender and other queers. The 1960s ideal of liberation needs to be reclaimed, cleansing it of the taint of 

neoliberal ‘freedom’.” (DRUCKER, 2015, p. 321). 

 

“[…] studied reprise of almost all the standard motifs of gay representation” (SINFIELD, 1999, p. 300). 

 

Página 76 

“[...] and the unease it has generated over the years refutes the commonsensical notion that increased visibility 

constitutes an unequivocal gesture of empowerment for a historically invisible and oppressed minority.” 

(SCHEIE, 1999, p. 2). 

 

“[w]here identity politics argues for the autonomy of separate oppressed groups and struggles, queer theory 

challenges identity categories altogether.” (WOLF, 2009, p. 194). 

 

“[…] an interesting test to the extent that it marks a conscious rejection of rigid understandings of sexual 

identity.” (SCROGGIE, 1999, p. 252). 

 

“The idea of “gay” as a self-evident category of identity and an easily definable community has lost considerable 

currency in the age of the queer. In contrast with the struggle to make visible and to affirm proudly a viable gay 

and lesbian identity that characterized many theatre productions of the 1970S and 1980s, a queer commentary, in 

fanned by a poststructuralist and postmodem interrogation of fixed subject positions, reveals the margins, the 

internal contradictions, and the instability of identities, with no exemption for the categories of “gay” and 

“lesbian.” From a queer perspective, the articulation of sexuality that presupposes a stable “gayness” assumes a 

naive, uncritical, and even dangerous position, one that, be it closeted, oppositional, or assimilationist, risks re-

inscribing the categories of a heteronormative epistemological regime” (SCHEIE, 1999, p. 2). 
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(64) “Particularly since the mid-1960s in the US, the term community has been most frequently invoked in 

opositional terms to identify a local, ethnic, racial, or political variant to the mainstream. To find the mainstream 

defining itself as a variant is therefore surprising. The political conservative battling for the rights of the 

heterosexual community clearly does not struggle against social and cultural forces that have shut him out. But 

the opposing term […] — that is, the hypothesized homosexual community — must be seen here as the powerful 

and, crucially, the active community. Viewed from within as a site of unique privilege, heterosexuality becomes 

the mirror of the victimized minority community, besieged from without.” (CRIMP, 1989, s.p). 

 

Página 77 

(66) […] tries on different costumes, he tries on different identities and produces different versions of himself. 

The […] representation of the literal closet, or ante-closet, marks gay identity as neither in nor out but always 

moving between spaces. As Sedgwick argues, coming out is not something that occurs once, but instead requires 

frequent acts of declaration and revelations, different self-representations.” (WOJCIK, 2010, p. 137). 

 

Página 78 

“[…] Hermès means the comparatively rare commodity accessible, by dint of expense, to fewer consumers and 

thus heralds the idea of social status as social exclusion.” (TINKCOM, 2016, p. 250). 

“[...] interpersonal relations into relations between things.” (COOK, 2004, p. 45). 

 

“[…] The Boys in the Band signals the ability of queer male desire to appear through a coming-out but not solely 

that of the male sexual subject; in addition, it is the coming out of the material and economic conditions of these 

particular queer men’s lives: [it] displays the emergence of the affective economics of queer male desire in the 

particular historical moment […]. The tropes of appearances – of closets, of coming out – give a new weight to 

The Boys in the Band because of its depictions of male homosexuality and consumerism: little of the former and 

a lot of the latter. Rather than insist on the untenable separation of these two aspects of queer life, though, we 

should consider how they are bound up one with the other and how one of the most powerful closets in this 

narrative is the one that the economic aspect of queer life inhabits.” (TINKCOM, 2016, p. 248). 

 

Página 79 

“Michael, together with Donald, are created with a strong reliance on psychoanalysis. […] This turns Donald a 

dysfunctional individual in social terms, forever stricken by depression. As to the leading character, Michael, his 

immaturity is directly communicated by making explicit this psychoanalytic analysis.” (CARO, 2016, p. 9). 

 

(68) “Beiber’s characteristic homosexual-producing mother is over-close and over-intimate with her son. She is 

very much afraid of losing the son and thus is possessive, and this possessiveness results in a kind of 

demasculinization of him. She favors that son who is later to become a homosexual over her other children and 

often over the husband as well, and encourages an alliance with him against the father, so that the son is 

alienated from masculine identification… The son develops a submissiveness and a tendency to worry about 

displeasing his mother.” (SCROGGIE, 1999, p. 243). 

 

Página 80 

“Mothers, indeed, have nothing to contribute to this process of masculine validat ion, and women are reduced in 

the light of its urgency to a null set: any involvement in it by a woman is overinvolvement, any protectiveness is 

overprotectiveness, and, for instance, mothers ‘proud of their sons’ nonviolent qualities’ are manifesting 

unmistakable ‘family pathology’.” (SEDGWICK, 1991, p. 23). 

 

“Donald’s miming of the clichéd narrative of abnormal childhood development, supported by his psychologist 

(and by a homophobic American culture), enables Michael to subject this story to critique: “Christ, how sick 

analysts must get of hearing how Mommy and Daddy made their darlin’ into a fairy.” The exchange presents gay 

male judgmentalness as an alternative value system that cannily sees behind and deconstructs the clichés of 

pathologizing definitions of gay male identity, consequently producing more humane intimacies between gay 

men (while brilliantly turning the accusation of homosexuality’s “sickness” back onto the psychotherapists who 

enforce these stories).” (FAWAZ, 2016, p. 231). 

 

Página 81 

“The sense in which Michael here speaks both about clothing and sexual encounters as “duds” and their being 

“custom-made” enforces the sense that each helps to describe the other: that the dud clothing never fully fulfills 

the expectations placed on it, while the men with whom he makes sexual contact are custom-made for Michael’s 

own sexual fantasies in their ability to disappoint him. And those terms are exchangeable: the custom-made 
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clothing never quite fits, while the men – no matter how appealing – never can equal the erotic longing they 

instill.” (TINKCOM, 2016, p. 254). 

 

Página 82 

“In a sense, the apartment provides a mirror into which they can enact their ideal gay self, a self that cannot exist 

as fully or openly in the outside world. At the same time, they acknowledge their varying degrees of difficulty 

and discomfort with their gay identities.” (WOJCIK, 2010, p. 135). 

 

Página 83 

“[The Boys in the Band] presents Alan […] as an allegorical figure for societal homophobia. His judgment 

against homosexuality precedes his physical presence at the gay male gathering. [His] standards are aligned with 

normative heterosexuality, proper gender performance, and discretion regarding sexual impropriety.” (FAWAZ, 

2016, p. 232). 

 

Página 84  

(85) “The expansiveness and communal character of the gay world before World War II can also be discerned in 

the way people used another familiar term, “coming out.” Like much of campy gay terminology, “coming out” 

was an arch play on the language of women’s culture-in this case the expression used to refer to the ritual of a 

debutante’s being formally introduced to, or “coming out” into, the society of her cultural peers” (CHAUNCEY, 

1994, p. 7). 

 

Página 85  

“The metaphor of “coming out of the closet” is indeed hegemonic—propounded not just as a manner of being 

truthful but also as the quintessential gesture of acknowledging who one is. To “come out” is first and foremost 

to locate identity not just in a speech act but in a speech act by which one presumably discloses a previously 

closeted “secret.” “Coming out of the closet” is thus the seemingly ubiquitous metaphor for understanding the 

connection between homosexuality, identity, and speech (usually conceived as authentic, true, and free 

expression of a formerly repressed sexuality).” (DE VILLIERS, 2012, p. 1). 

 

Página 86 

“His destructiveness, both to himself and to others, can be seen as a product of this guilt. Michael, like all social 

subjects, has internalized society’s norms and values.” (SCROGGIE, 1999, p. 246). 

 

“[...] both the expression and repression of queerness in Boys are intimately tied to the drinking ritual.” 

(WLODARZ, 2016, p. 57). 

 

Página 87 

“Michael’s porous apartment is one of the central areas in which the historical layers that make up The Boys in 

the Band are evident, presenting us with a view of the queer sociality of closet space mediated through the 

protocols of gay visibility. […] what the architect Aaron Betsky has described as queer space. He explains, 

“Gesture exaggerates the body, extending it into space, breaking through the mute boundaries of the skin to 

create a deformed image of the self in a social relationship. Gesture allows for freedom, because it can form an 

unspoken code that escapes notice and thus control… Queers are masters of the hidden gesture, the theatrical 

walk, the creation of close physical connections through the most fleeting motions of the body… Gesture finds 

its most physical points in buildings that refuse to sit still, obey orders, or tell a simple story of order.” […] Here 

closet sociality appears less ghettoized and entrapped, instead seeming to foster forms of looseness and mobility 

not possible elsewhere, where the rigidity of more orderly, heteronormative, and masculinist spatial dictates is 

cast aside in favor of forms of use, movement, and gesture more associated with the feminine.” (POWELL, 

2016, p. 96-97). 

 

“[…] the policing of the gay world before Stonewall was even more extensive and draconian than is generally 

realized. A battery of laws criminalized not only gay men's narrowly “sexual” behavior, but also their association 

with one another, their cultural styles, and their efforts to organize and speak on their own behalf. Their social 

marginalization gave the police and popular vigilantes even broader informal authority to harass them; anyone 

discovered to be homosexual was threatened with loss of livelihood and loss of social respect. Hundreds of men 

were arrested each year in New York City alone for violating such laws.” (CHAUNCEY, 1994, p. 2). 

 

“For the most vocal camp figures – not only Emory but also Harold […] and to a lesser extent Donald […] – 

have always worked to historicize the late-1960s moment of gay culture represented by [The Boys in the Band].” 

(COHAN, 2016, p. 38). 
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“The whole point of Camp is to dethrone the serious. Camp is playful, anti-serious. More precisely, Camp 

involves a new, more complex relation to ‘the serious’. One can be serious about the frivolous, frivolous about 

the serious” (SONTAG, 2018, p. 26). 

 

Página 88 

“[…] the glorification of ‘character’” (SONTAG, 2018, p. 21). 

 

“By playing on the artificiality of social roles and mocking the conventions of gender, camp helped many men 

mediate the contradictions they had to confront between their status as males socialized to be men and the status 

ascribed to them by the dominant culture as non-men or pseudo-women. Camp humor represented one way men 

expressed their anger at the marginalization and loss of gender status that followed from their being grouped 

with women. But camp also represented some gay men’s recognition of the artificiality of social roles-of the 

cultural contingency and radical “unnaturalness” of the social order-that grew out of their personal struggles with 

those contradictions and their recognition that conventional “masculine” roles were “unnatural” to them. It 

resulted as well from their acute awareness of the artificiality of the roles they regularly played in the many 

social settings in which they needed to “pass” as straight. Such a realization had highly subversive implications 

at a time when the social order represented itself as natural and preordained, for it allowed gay men to question 

the very premise of their marginalization. The social order denounced gay men as “unnatural”; through camp 

banter gay men highlighted the unnaturalness of the social order itself.” (CHAUNCEY, 1994, p. 290). 

 

“[...] registros, tonos, elecciones léxicas, cadencias y ademanes [...]”; “[...] la codificación de lo queer como un 

lenguaje propio, como una manera propia de operar respecto del lenguaje [...].” (LINK, 2013, s.p.). 

 

“Camp was at once a cultural style and a cultural strategy, for it helped gay men make sense of, respond to, and 

undermine the social categories of gender and sexuality that served to marginalize them. As the anthropologist 

Esther Newton argued in her path breaking study of 1960s female impersonators, camp was a style of interaction 

and display that used irony, incongruity, theatricality, and humor to highlight the artifice of social convention, 

sometimes exaggerating convention to the point of burlesquing it, sometimes inverting it to achieve the same 

end.” (CHAUNCEY, 1994, p. 290). 

 

“[...] taste for the androgynous”; “[…] relish for the exaggeration of sexual characteristics and personality 

mannerisms”; “[…] everything in quotation marks” (SONTAG, 2018, p. 9). 

 

Página 89 

“This is why so many of the objects prized by Camp taste are old-fashioned, out-of-date, démodé. It’s not a love 

of the old as such. It’s simply that the process of aging or deterioration provides the necessary detachment – or 

arouses a necessary sympathy.” (SONTAG, 2018, p. 20). 

 

“Camp [is] Dandyism in the age of mass culture.” (SONTAG, 2018, p. 27). 

 

“The old-style dandy hated vulgarity. The new-style dandy, the lover of Camp, appreciates vulgarity. Where the 

dandy would be continually offended or bored, the connoisseur of Camp is continually amused, delighted. [...] 

the connoisseur of Camp sniffs the stink and prides himself on his strong nerves.” (SONTAG, 2018, p. 28). 

 

“Queer camp […] needs to be remembered as a historical social practice responsive to the closeted lives of gay 

men who inhabited an otherwise straight culture; it was significantly different in tone, complexity, nuance, and 

irony from its subsequent appropriation in the sixties by pop art and mass camp viewership of old films and film 

stars. The Boys in the Band, both in its representation of gay culture and as a cultural object in its own right, 

appeared in theaters at the historical moment when camp, in effect, came out of that closet – which goes a long 

way toward explaining why the film may have seemed so instantly dated to the point of being retrograde, a 

product of the closet.” (COHAN, 2016, p. 40). 

 

“It goes without saying that the Camp sensibility is disengaged, depoliticized – or at least apolitical.” (SONTAG, 

2018, p. 5). 

  

Página 90 

(93) “[j]udging by my class’s venom, no gay man born after 1970 has ever apostrophized a friend as “Oh, Mary” 

– or based any friendship upon a mutual love of Rita Hayworth” (SCHIAVI, 2001, p. 82). 
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Página 92 

“[Gay men] developed a highly sophisticated system of subcultural codes--codes of dress, speech, and style-that 

enabled them to recognize one another on the streets, at work, and at parties and bars, and to carryon intricate 

conversations whose coded meaning was unintelligible to potentially hostile people around them. The very need 

for such codes, it is usually (and rightly) argued, is evidence of the degree to which gay men had to hide. But the 

elaboration of such codes also indicates the extraordinary resilience of the men who lived under such constraints 

and their success in communicating with each other despite them. Even those parts of the gay world that were 

invisible to the dominant society were visible to gay men themselves” (CHAUNCEY, 1994, p. 4). 

 

“[...] form of power [that] makes individuals into recognizable subjects by imposing a categorizing and 

interpretive regime of truth”; “[…] silence is a part of the closet’s strategy of power, since “closetedness” is, 

paradoxically enough, “the speech act of a silence” (DE VILLIERS, 2012, p. 23) 

 

“[…] a tactic to outplay (neutralize) both obligatory confessional speech and closeted silence.” (DE VILLIERS, 

2012, p. 83). 

 

Página 94 

“Michael is undoubtedly the most judgmental character in The Boys in the Band, bringing down world-rending 

condemnations against every party guest, including himself. Yet Michael’s claims flicker between a biting 

moralism, exhibited in his bitchy judgmentalness, and a righteous quest for justice, exhibited in his critical 

judgment of homophobia. These positions compete as contradictory motives animating Michael’s speech and 

action and are embodied in his concept of “The-Christ-I-was-drunk-last-night syndrome. […] Michael uses this 

phrase to indicate both an immature form of self-loathing instilled in gay men about their sexual desires – one 

that requires them to pretend that sexual liaisons had never happened – and the lies that straight men use to deny 

their sexual activities with other men” (FAWAZ, 2016, p. 233). 

 

Página 95 

“Most commonly, gay men called each other ‘sisters,’ thereby signaling their identification with and allegiance 

to other men like themselves. […] Gay culture also used the idiom of kinship to map the boundaries of social 

relationships, replicating the injunctions against ‘incest’ and defining endogamous and exogamous relationships. 

‘Sisters’ were never ‘married’ to each other; […] Like other aspects of gay culture, gay men's use of the idiom of 

kinship struck a delicate balance between violating and reaffirming the conventions of the dominant culture.” 

(CHAUNCEY, 1994, p. 291).  

 

Página 96 

“[…] few of the actors had had major films or stage roles before The Boys in the Band. As a result, Cliff 

Gorman worked hard to distance himself from his […] performance as the effeminate Emory. Already in 1968, a 

New York Times piece titled “You Don’t Have to Be One to Play One” featured a photograph of Gorman 

holding his wife tightly. A 1970 Life article, published on the heels of the film’s release, similarly insisted on 

Gorman’s hetero-masculinity. As Gorman explained, “I realized that people think of you as the part you’re 

playing, and it was something I’d have to live down. It was like having eunuch written on your tunic, when you 

just took the wrong cloak.” (VIDER, 2016, p. 201). 

 

Página 97 

“[…] each other’s shared transgression of the norms of gender and sexuality that mark the protocols of male 

friendship” (POWELL, 2016, p. 99). 

 

Página 99 

“[…] gay bathhouses offered men secure environments in which to find friendship and romance as well as sex.” 

(CHAUNCEY, 1994, p. 206). 

 

“[...] who might ignore them, accept them, attack them, or turn them into a spectacle, but in any case had a direct 

and powerful influence on the way they carried and saw themselves.” (CHAUNCEY, 1994, p. 207). 

 

Página 100 

“Gay bathhouses had appeared in New York by the turn of the century, and by World War I several of them had 

become institutions in the city, their addresses and distinctive social and sexual character known to almost every 

gay New Yorker and to many gay Europeans as well. […] Moreover, analysis of the ways men used the 

bathhouses reveals much about the general character of the gay world: the permeability of its boundaries and the 

density of the social networks it sustained. For while the baths attracted men in the first instance because of the 
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sexual possibilities they offered-and, indeed, fostered a distinctive sexual culture-they encouraged the cultivation 

of broader social ties as well. The baths exemplify the manner in which men built a social world on the basis of a 

shared marginalized sexuality.” (CHAUNCEY, 1994, p. 207-208). 

 

“In this respect the innovations of disco mirrored the ethos of gay liberation regarding the expansion of 

affectional possibility. Coupling was newly seen not as a “happily ever after” compact, but as an in-the-moment 

union for sharing pleasure. Such pleasure sharing could, of course, lead to all kinds of longer-term relationships: 

now-and-again casual sex partners, regular fuck buddies, cruising comrades, bar and bathhouse companions, just 

plain friends, and combinations of any of these and many more. But it didn't have to lead to anything at all. 

Pleasure was its own reward; it didn't require redemption through “love” or “commitment” or even an exchange 

of phone numbers. Moreover, two stopped being a magic number: coupling could easily be multiplied to become 

a three-way, a foursome, group sex. Bath houses had “orgy rooms,” steam rooms, and saunas for those who 

wanted more than one partner at a time and who might also want a little voyeurism and/or exhibitionism in the 

mix or the total anonymity of sex in the dark with bodies detached from personhood. The liberation ethos 

developed into a new sexual culture, and that culture fed into the new dance scene. It's not surprising that one of 

the earliest gay dance parties in New York happened at a bathhouse: the Continental Baths introduced disco in 

1970.” (CRIMP, 2008, p. 15). 

 

Página 101 

“[t]he way these characters spoke to each other was really influential. It was a wonderful relief that you could 

have characters saying hostile things to each other, but they’re also, in a way, saying ‘I love you’ and trying to 

make the other person laugh.” (HEALY, 2010). 

 

“In the narrative, judgmentalness ironically functions as a form of gay male community building: it is a highly 

developed code of verbal sparring that requires common cultural references and the recognition of other’s 

personal characters. When deployed outside the gay male collective, judgmentalness is a useful weapon against 

homophobia, a cultivated condescension toward straight culture and its banal, normalizing force; within the gay 

male social milieu, it often functions as a loving form of social antagonism among friends that implies an 

intimate “knowingness” of one another’s flaws.” (FAWAZ, 2016, p. 230). 

 

“[…] processes of a publicly performed dissimulation that aims either to protect oneself from ridicule or to 

verbally or psychologically attack others in a haughty or derogatory manner.” (HAWLEY, 2008, p. 1201). 

 

Página 102 

“When you are all of the same thing, then you have to go to the fine point. In other words, if I’m a black queen 

and you’re a black queen, we can’t call each other ‘black queens’ because we’re both black queens. That’s not a 

read—that’s just a fact. So then we talk about your ridiculous shape, your saggy face, your tacky clothes. Then 

reading became a developed form, where it became shade. Shade is, I don't tell you you’re ugly, but I don’t have 

to tell you, because you know you’re ugly. And that's shade” (MORAN, 2017). 

 

“The qualities in these friendships are very real. I think of the scene where the birthday party is just getting 

started, and there’s a knock at the door, and everyone assumes it’s the straight character. And Emory says, 

“Everybody three feet apart.” It’s a hilarious line. It reflects what was going on with gay people at the time, but it 

also reflects the shared understanding among gay men.” (HEALY, 2010). 

 

Página 103 

“A group of gay men dancing indoors to the Fire Island Madison, a riff on the popular line dance of the 1960s, 

seemed quaint compared with the rebellious queers outdoors fighting in the streets and marching in parades.” 

(WILSON, 2016, p. 146). 

 

“[…] relation of Camp to the past is extremely sentimental.” (SONTAG, 2018, p. 10). 

 

Página 104  

“[...] reminding us again how Crowley’s choice of a title directs attention to all the men attending the birthday 

party, not just to the author’s protagonist and surrogate, Michael, who, as the partygoers get drunker and he gets 

nastier, tries to be the top camp headliner, the “star” with “the boys in the band” orbiting around him.” (COHAN, 

2016, p. 49). 
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“Within 1960s heteronormativity, a group of men dancing together is a visible sign of homosexual behaviour and 

Alan’s entrance interrupting the dance visibly represents the conflict between straight and gay society.” 

(COSTA, 2013, p. 33). 

 

“Other than courageous and flamboyant Emory, the boys adjust their behavior to realign with the expectations of 

hetero-masculinity that Alan has dragged into their shielded environment. As such, the sequences in which dance 

occur are transitional grounds on which men assume roles as deceived and deceiver – to themselves and to 

others.” (GERSTNER, 2016, p. 180). 

 

Página 105 

“Drink preferences also hint at the gender and class associations of the partygoers […]. In combining such 

associations with the […] characters holding and drinking cocktails, [The Boys in the Band] seems to enhance 

Clive Barnes’s succinct description of the play as simply about ‘a long, bloody, and alcoholic party’.” 

(WLODARZ, 2016, p. 63-64). 

 

Página 107 

“[...] heteronormativity is not undermined solely by camp, but also by an ambiguity in the construction o f 

masculinity that questions if that masculinity is synonym of an heteronormative sexuality, or just a performance 

that hides a dissident sexuality.” (COSTA, 2013, p. 37). 

 

“[u]nder capitalism, the family has traditionally served as a mechanism both for inculcating hierarchical and 

authoritarian social relations [...].” (DRUCKER, 2015, p. 224). 

 

“[…] queerness names the side of those not ‘fighting for the children,’ the side outside the consensus by which 

all politics confirms the absolute value of reproductive futurism.” (EDELMAN, 2004, s.p.). 

 

“For the social order exists to preserve for this universalized subject, this fantasmatic Child, a notional freedom 

more highly valued than the actuality of freedom itself, which might, after all, put at risk the Child to whom such 

a freedom falls due. Hence, whatever refuses this mandate by which our political institutions compel the 

collective reproduction of the Child must appear as a threat not only to the organization of a given social order 

but also, and far more ominously, to social order as such, insofar as it threatens the logic of futurism on which 

meaning always depends.” (EDELMAN, 2004, s.p.). 

 

Página 108 

“[…] some gay men ran ads for “roommates” in the Sunday New York Times in the 1940s in order to meet other 

men. The men could make new friends or at least spend a pleasant afternoon with the men wise to the system 

who stopped by “to see the apartment” - and simply tell those who called genuinely looking for a room that it 

had already been taken.” (CHAUNCEY, 1994, p. 288). 

 

“[...] the bars offered an all-gay environment where patrons dropped the pretension of heterosexuality, 

socializing with friends as well as searching for a sexual partner. When trouble struck, as it often did in the form 

of a police raid, the crowd suffered as a group, enduring the penalties together. The bars were seedbeds for a 

collective consciousness that might one day flower politically.” (D’EMILIO, 1998, p. 65). 

 

Página 109 

“[...] solvent of morality”; “[…] moral indignation” e “sponsors playfulness” (SONTAG, 2018, p. 31). 

 

Página 111 

“While it’s not true that Camp taste is homosexual taste, there is no doubt a peculiar affinity and overlap. Not all 

liberals are Jews, but Jews have shown a peculiar affinity for liberal and reformist causes. So, not all 

homosexuals have Camp taste. But homosexuals, by and large, constitute the vanguard – and the most articulate 

audience – of Camp.” (SONTAG, 2018, p. 30). 

 

“Minoritizing discourses cast the homosexual as a segregated distinct identity, while universalizing ones 

integrate gay men into society at large.” (SCHEIE, 1999, p. 3). 

 

Página 112 

“Alan, then, represents a judgment informed by the belief in universally shared (heterosexual) standards by 

which all external realities can be measured; these ‘standards’ are so pervasive that, as Michael’s declaration 

confirms, ‘we have to acknowledge them.’ […] The rage that Alan directs at Emory is an outcome of Emory’s 
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daring refusal to acknowledge the universal value of Alan’s heterosexual masculine privilege. […] Invoking a 

transparent understanding between “men,” Alan rhetorically constitutes the universality of his position by 

presuming similitude of feelings across personalities and social positions.” (FAWAZ, 2016, p. 232). 

 

“Alan, in short, marks out a viewing position for straight audiences [...] that defines itself through an open 

antagonism to camp (‘that kind of talk’ and ‘his brand of humor’) and thus to the queer social milieu still 

identified by the gay characters’ camp.” (COHAN, 2016, p. 36). 

 

Página 114 

“[...] a subject of masculine convention, containment, and limited movement”; “[…] a figure of an anxious 

closeted life.” (POWELL, 2016, p. 99). 

 

Página 115 

(166) “[…] he never got any more good roles because he ‘was typecast as a gay hustler, and it was an image I 

couldn’t shake.’ By 1978, he was working in a male porno theater in Manhattan, doing a one-man cabaret act. 

Then life imitated art altogether: La Tourneaux became a hustler” (KAISER, 1998, p. 191). 

 

Página 119 

“[w]hen Alan’s rage culminates in his attack on Emory, […] Emory’s wounds are concentrated on his mouth.” 

(VILLAREJO, 2016, p. 299). 

 

Página 120 

“[…] the shift in tone between the moments before and after Harold’s arrival signals the movement toward 

disclosure (literally: uncloseting) of many things within the narrative: of memory, of desire, of subjectivity, of 

erotic attachment, and of loss.” (TINKCOM, 2016, p. 257). 

 

“Harold’s willingness to laugh at even the most bitter aspects of gay experience indicates his openness to being 

amused by ‘life’ and its over-the-top ridiculousness, while also functioning as a critical weapon that equalizes 

the playing field between gay and straight.” (FAWAZ, 2016, p. 235). 

 

Página 121 

“[i]t turns out that it is the spectator’s ‘goddamn business’ to know what is involved in preparing oneself for the 

social life of appearances and that […] this ability to appear – to come out – will be conjoined with his ability to 

consume.” (TINKCOM, 2016, p. 257). 

 

“The Boys in the Band makes apparent the costs of coming out, both in the sense of the price of things (and the 

labor required to purchase them – hence, Michael’s lament about debt) and the knowledge of the commodity 

fetish that must be embraced and disavowed.” (TINKCOM, 2016, p. 257). 

 

“[…] which is closer to Foucault’s ‘hiding it while revealing it’ mode of behavior, demonstrates the immense 

power of anonymity to both confound and transform notions of the self.” (DE VILLIERS, 2012, p. 13). 

 

“[g]ay liberation had prioritized public avowals of homosexuality, yet […] for Harold, codes and camp provided 

queer connection enough” (VIDER, 2016, p. 203). 

 

“[…] leaving too much of a trace has often meant that the queer subject has left herself open for attack. Instead 

of being clearly available as visible evidence, queerness has instead existed as innuendo, gossip, fleeting 

moments, and performances that are meant to be interacted with by those within its epistemological sphere − 

while evaporating at the touch of those who would eliminate queer possibility.” (MUÑOZ, 1996, p. 6). 

 

(187) “[Frey] plays Harold as darkly deadpan and nasal, his affect and voice always controlled – even when he 

bursts into laughter or delivers a sharp retort” (VIDER, 2016, p. 199). 

 

Página 122 

“But there’s something deeply strange about Alan’s sudden loss of will after he beats up Emory. He seems 

robbed of his powers of speech and motion, of his effectivity. He becomes helpless, defenseless. Something in 

the queerness of the room and its inhabitants transfixes and mesmerizes him, like a child in a fairy tale, caught in 

a spell. The power arrangement of the world has gone awry. It’s now filled with and run by fags, and the straight 

guy is reduced to lurking around the margins.” (KUSHNER, 2008, p. xiii). 
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Página 123  

“Cowboy, in fact, is the realization of the reified human in its nascent form, and the conversational exchanges he 

has with the other men […] emphasize his function as an object of erotic desire and play by insisting on his 

being stupid, inarticulate, socially awkward, nervous, and devoid of insight about the queer world he has come to 

inhabit.” (TINKCOM, 2016, p. 261). 

 

“[...] not only to deconstruct heteronormative protocols of gender and sexuality but also to make one’s queerness 

visible to other gay men in spite of and indeed through their culturally enforced invisibility.” (COHAN, 2016, p. 

52). 

 

Página 124  

“[…] the sweater provides a comfort to Emory, its softness and its luxury providing him a solace after the attack 

by Alan. This is indeed a powerful conjoining of subjects and objects: the queerest of queer men embraces the 

rarest of rare commodities for its most basic possibility: to clothe, to cover, to nurture.” (TINKCOM, 2016, p. 

260). 

 

Página 126 

“Harold’s evident rejection of religion is a contrast to Michael’s ambivalent attachment to Catholicism […]” 

(VIDER, 2016, p. 205). 

 

Página 127 

“[...] Harold is marked as Jewish in his body: the stage directions describe Harold as having an ‘unusual Semitic 

face,’ and his hair is described by Emory as ‘very, very tight, tight, black curly hair,’ another marker of Jewish 

bodily difference.” (VIDER, 2016, p. 205). 

 

Página 128 

“[...] insist on disturbing, on queering, social organization. [...] For queerness can never define an identity; it can 

only ever disturb one.” (EDELMAN, 2004, s.p.). 

 

Página 130 

“Appearing at the end of the 1950s, Summer provides a fitting coda to its rigid decade both by starting after the 

murder of a gay antihero, and by finally revealing Sebastian’s secret – insinuated throughout the play to be his 

penchant for foreign boys – as his freakish death. Ten years later, Crowley’s partygoers find joke fodder in 

Sebastian’s fate and ultimately have no problem with naming their sexuality openly, even before a bashing 

interloper.” (SCHIAVI, 2001, p. 87). 

 

Página 132 

“Michael and Harold ultimately represent two different methods of managing information through social 

performance, of negotiating what Goffman called a “spoiled identity” among both insiders and outsiders. 

Michael begins the party happily enough, keeping away from alcohol and cigarettes, but begins to unravel when 

self-avowed heterosexual Alan arrives unexpectedly, precisely at the moment when Michael and his friends are 

remembering and reperforming a synchronized dance from Fire Island. Harold refuses to modulate his 

performance. When he meets Alan, far from covering, Harold camps, “Who is she? Who was she? Who does she 

hope to be?” At the same time, no one may ever fully know what psychological wounds Harold carries; as 

Michael reveals, Harold is hoarding pills for a dramatic end. As a strategy for negotiating stigma, Harold’s 

opacity prevents anyone from knowing, at any moment, whether he is self-destructing or laughing on the inside.” 

(VIDER, 2016, p. 199). 

 

Página 133 

“[…] Harold remains committed to distinguishing between those known intimacies that need to be made public 

and those that should be held close to the heart.” (FAWAZ, 2016, p. 236) 

 

Página 134 

“[…] the gift of his photograph to Harold allows for the image to be exchanged between the two men and for it 

to be, as the old phrase says, the token of their affection. This token, however, cannot have its equivalent shown 

or established; it is quite explicitly priceless and thus forms that thing that can defy the insistent logic of 

reification and of the commodity fetish.” (TINKCOM, 2016, p. 261). 

 

“There are moments in the play where the characters seem to be directing themselves as in a play inside the 

play.” (COSTA, 2013, p. 36). 
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Página 136 

“The play was considered the Who’s Afraid of Virginia Woolf? out of the closet in its extremes of camp comedy 

and melodrama, the similarity of its structure and dramatic situations, and a version of the game ‘Get the Guests’ 

[…].” (COSTA, 2013, p. 32). 

 

Página 138 

“[…] the play is actually divided on whether complete “honesty,” with others and with oneself, should or can be 

achieved. Michael, in particular, seems at once driven by and skeptical of confession – whether in its Catholic or 

psychoanalytic form.” (VIDER, 2016, p. 199). 

 

“These recollections of trauma around same-sex desire, homophobia, and their social consequences enable both 

the characters […] and its viewers to take into account a broader range of gay male experience than either 

institutional homophobia or internalized self-hatred allow for […]. The Boys in the Band is a showcase in acidic 

intimacies, or painful but deep-rooted social bonds, rather than an exposé on gay male anomie. These intimacies 

are acidic in the sense that they register the bitterness or sting of bonds cemented through shared knowledge of 

another gay man’s insecurities, manipulations, and character flaws.” (FAWAZ, 2016, p. 222; 224). 

 

Página 141 

“[…] to see an effeminate man like Emory claim gay identity is no surprise, but Hank poses an impossible 

paradox, namely, that a man who appears just like the upright, heterosexual Alan could be gay.” (FAWAZ, 2016, 

p. 239). 

 

Página 144 

“Sounding like a cliché of the civil rights movement or a non sequitur in the context of the party’s cynicism, 

Bernard is nonetheless called toward a different political register than his compatriots, one that shuttles between 

the private pain of his conversation with Mrs. Dahlbeck and the convergent burdens of gay and black liberation. 

This movement, from the private to the public and from the individual to the societal, makes this feel like one of 

the most melodramatic moments of [The Boys in the Band], emphasizing as it does the depths of the 

inexpressible.” (VILLAREJO, 2016, p. 301). 

 

Página 146 

“Bernard himself is called into racialized abjection, shattered by shame, and is doubly particularized as the only 

African American queer at the party. […] While his character is marked as black from his first appearance, […] 

it seems […] that it is this call, in other words, that puts the burden of racialization on him, and its weight is more 

than his character can bear.” (VILLAREJO, 2016, p. 301). 

 

“[...] the exaggerated, the fantastic, the passionate and the naïve.” (SONTAG, 2018, p. 16). 

 

“Camp taste has an affinity for certain arts rather than others. Clothes, furniture, all the elements of visual décor, 

for instance, make up a large part of Camp. For Camp art is often decorative art, emphasizing texture, sensuous 

surface and style at the expense of content.” (SONTAG, 2018, p. 6). 

 

Página 147 

“[...] Camp is the attempt to do something extraordinary. But extraordinary in the sense, often, of being special, 

glamorous.” (SONTAG, 2018, p. 18). 

 

Página 149  

“Indeed, the official gay movement has never been quick to attend to issues concerning effeminate boys. There is 

a discreditable reason for this in the marginal or stigmatized position to which even adult men who are 

effeminate have often been relegated in the movement.” (SEDGWICK, 1991, p. 20). 

 

“At times, resistance needs to be pronounced and direct; on other occasions, queers of color and other minority 

subjects need to follow a conformist path if they hope to survive a hostile public sphere.” (MUÑOZ, 1999, p. 5). 

 

“[...] the male who has refused to ‘confine himself to a narrower scope’ must confront his boyishness contra 

society’s normative and patriarchal demands.” (ALLAN, 2014, p. 77). 
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“[…] a reparative reading would allow for [the character] to be feminine rather than a stereotype of a gay man. 

[He] was not a “stereotype” because he was feminine. [The] effeminacy and femininity (whether we see this as 

constructed or essential) […] was an integral part of who he was.” (ALLAN, 2014, p. 84). 

 

Página 150 

“[...] into extreme fields of isolation.” (POWELL, 2016, p. 104). 

 

“Bernard’s passive acceptance of racism, and Emory’s masochism, are repellent to us, and we wish Bernard and 

Emory were different. We know, from our vantage point, that they could have been other than the way they are 

in these moments, and if our compassion for them has been successfully enlisted, we hope they may yet be, we 

hope they will change. The mistake, I think, is to ascribe our distaste, discomfiture and frustration to a failure of 

the play. For, among other things, it might make us miss the chain of quiet transformations set in motion by 

Bernard’s response to Michael.” (KUSHNER, 2008, p. xi). 

 

Página 153 

“[...] to prevent the verbalization of that same feeling.” (COSTA, 2013, p. 38). 

 

Página 154 

“Many men who identified themselves as queer lived double lives and participated in the gay world only 

irregularly, even if it was quite important to them when they did so.” (CHAUNCEY, 1994, p. 24). 

 

“[s]ome of these husbands enjoy family life, love their wives, and see no contradiction between casual sex and 

gay experiences and a heterosexual lifestyle and image.” (SINFIELD, 1998, p. 12). 

 

Página 156 

“Over the course of a generation, the lines had been drawn between the heterosexual and homosexual so sharply 

and publicly that men were no longer able to participate in a homosexual encounter without suspecting it meant 

(to the outside world, and to themselves) that they were gay. […] The ascendancy of gay reflected, then, a 

reorganization of sexual categories and the transition from an early twentieth-century culture divided into 

“queers” and “men” on the basis of gender status to a late twentieth-century culture divided into “homosexuals” 

and “heterosexuals” on the basis of sexual object choice. […] Examining the boundaries drawn between queers 

and normal men in the early twentieth century illuminates with unusual clarity - and startling effect - the degree 

to which the social definition of a “normal man” has changed in the last century. For the erotic behavior allowed 

“normal” men three generations ago simply would not be allowed “heterosexual” men today. Heterosexuality, no 

less than homosexuality, is a historically specific social category and identity.” (CHAUNCEY, 1994, p. 22; 26). 

 

(287) “[t]here is no gender identity behind the expression of gender […]. Identity is performatively constituted 

by the very “expressions” that are said to be its results.” (BUTLER, 1990, p. 24). 

 

Página 157 

“Long before gays began claiming in large numbers (and without conclusive evidence), to have been ‘born this 

way,’ Larry describes his need for multiple sexual partners in ontological terms.” (JACOBS, 2020, p. 46). 

 

Página 158 

“This cultivation of “multiple identification” is powerfully captured in the tortured exchange between Larry and 

Hank, in which they overturn numerous expectations about monogamy, proper masculinity, and intimacy. […] 

When Michael demands that the two take their turn in the game, they are forced to articulate dramatically 

different, and potentially incommensurate, outlooks on companionate love. Hank is attached to monogamy and 

marriage as expressions of committed love, while Larry believes in polyamory as a release valve that allows 

long-term relationships to work by granting partners the freedom to explore their sexual relations with others. 

Rather than opposing these views to each other, the narrative contextualizes each.” (FAWAZ, 2016, p. 238). 

 

Página 160 

“[…] Larry refuses the normalizing narrative that reduces gay male promiscuity to a destructive force, instead 

telling a different story about sexual freedom as an embodied way of relating to others that exceeds any given 

sexual orientation.” (FAWAZ, 2016, p. 239). 

 

“[…] only if the partner showed affection or caring for the outsider.” (JACOBS, 2020, p. 39). 

 

“[...] an unconventional lifestyle” (JACOBS, 2020, p. 30). 



238 

 

 
 

 

“[…] to be in a couple but sexually open can feel like an act of resistance, an underground practice of freedom, a 

sneaky way of being in but not of the homonormative.” (JACOBS, 2020, p. 31). 

 

“[t]hey are not a heterosexual couple, so they must not act as if they were. After all, if society is all about looking 

down on gay people, then it is fair to ask why they should adapt to its rules.” (CARO, 2016, p. 11). 

 

Página 161 

“[…] open gay couples, in acknowledging and indulging their interest in sex with outside partners, defuse the 

threats of jealousy, betrayal, and boredom that affect so many sexually exclusive relationships. […] Thus the gay 

open relationship is evoked, not only as a normal feature of the culture, but indeed as a healthier, more ethical 

alternative to that universal model of non-exclusivity, cheating.” (JACOBS, 2020, p. 35; 37). 

 

Página 162 

“[…] gay men more often separate love and sex, and enjoy casual sex for its own sake. […] gay men, on the one 

hand, couple up like straight people and lesbians but, on the other hand, engage in sexual practices that exceed 

the limits of the couple.” (JACOBS, 2020, p. 35). 

 

Página 163 

“Telling the truth, revealing a desire, is to show a weakness, and showing weakness can only be allowed in a 

private circle – in this party, among equals – and never in the heteronormative circle.” (COSTA, 2013, p. 39). 

 

Página 164 

“[…] against all the onstage unhappiness, two men offstage are making love to one another, and sitting in the 

audience, in the dark, we’re aware of them, subliminally, subcutaneously, we sense their heat, till the play ends.” 

(KUSHNER, 2008, p. xii). 

 

Página 165 

“[…] when Emory tells Alan that what Hank and Larry are doing upstairs in the bedroom is “not hurting 

anyone,” his argument operates within the discourse of the dominant culture which denies that sexuality is social 

issue. He is wrong; what they are doing does threaten the ideology of dominant society, as does the play itself. 

Even the representation of homosexuality as a personal identity destabilizes heterosexuality’s claim to identity. 

Thus, the play does mark an important development in the representation of homosexuality, despite its failure to 

fully articulate a social critique and the play’s seeming acceptance of homosexuality’ “lesser” status in the 

homosexual/heterosexual binary.” (SCROGGIE, 1999, p. 249). 

 

(307) “[…] both in appearance, attitude and manner is the one who kind of brings the audience into the scene, 

we kind of see a lot of it through his eyes, because he comes in as the stranger […] out of place, but fascinated.” 

(BOYS…, 2015). 

 

Página 166 

“In a marked reversal of theatre tradition, the sole straight character, Michael’s former college roommate Alan, is 

the outsider; it is his unexpected arrival that triggers an explosive scene in Crowley’s play, and the restoration of 

order requires the purging of the straight man from the stage.” (SCHEIE, 1999, p. 1). 

 

Página 167 

 “On the one hand, by publicizing the repeatedly failed trajectory of same-sex desire, Michael seeks to ridicule 

his friends’ naïve hopes for sentimental love in the face of societal homophobia. On the other, by legitimizing 

the concrete fact of gay love, he appears intent on eliciting from Alan a dual confession of closeted 

homosexuality and of repressed love for Justin. […] Michael seems to imagine that the game can produce such a 

powerful sense of universally shared experience of gay male shame that its force will make visible and destroy 

Alan’s hetero-patriarchal edifice.” (FAWAZ, 2016, p. 237). 

 

Página 168 

“[…] creation of a queer public persona that manages to resist confessional discourse.” (DE VILLIERS, 2012, p. 

163). 

 

Página 169 

“[…] moves from a rather conciliatory stance vis-à-vis straight society to a much more challenging position.” 

(SCROGGIE, 1999, p. 247). 
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“[…] in the context of gay liberation’s bold refusal of ‘marriage, family, and home that our society holds up as 

normal,’ what could possibly be more rebellious than a gay man demanding accountability from a straight man 

for his homophobic violence against another gay man?” (FAWAZ, 2016, p. 228). 

 

“[…] the man who insists on the coherence of his heterosexuality will claim that he never loved another man and 

thus never lost another man [. . .] this is an identity based on the refusal to avow an attachment and, hence, the 

refusal to grieve. […].” (ALLAN, 2014, p. 82). 

 

Página 171 

“Less gender-conforming characters such as Emory and Bernard are established as weak and victimized, 

whereas Hank, Larry, and Alan, who sport contrastingly naturalizing and masculinist gender presentations, all 

score highly in the game and emerge with their choices and self-presentations reinforced. [...] It is telling that, 

while Alan, Hank, Larry, and Donald all pursue the rhetoric of ‘a better future,’ neither Emory nor Bernard 

makes even the slightest foray into aspirational thinking.” (POWELL, 2016, p. 104; 107). 

 

Página 172 

“Michael, after all, is not the first character in Boys to have either an emotional breakdown or a fit of rage; Alan 

is. […] despite Alan’s declaration of love to his wife, he hardly leaves the party as a figure of heterosexual 

happiness.” (WLODARZ, 2016, p. 80). 

 

(316) “For many gay men, that’s the last vestige, that’s the last chunk of internalized homophobia, is this hatred 

of how they sound.” (SCHULMAN, 2015). 

 

Página 173 

“On the surface, this speech is an assault on Michael’s malignant self-hatred. But hidden in the subtext is a 

surprisingly liberating message.” (KAISER, 1998, p. 189). 

 

“[...] Harold is naming Michael “one of us,” reminding him that no matter what source he seeks out to define his 

condition – God or psychotherapist – he will always be part of the circle he has shamed.” (FAWAZ, 2016, p. 

240). 

 

“[…] the irreducible, ineradicable fact of same-sex desire. Desire cannot be torn out of the person who’s 

desiring, because the desire is, in fact, the person who’s desiring. We aren’t essences, but we are relationships: 

We are who we love. And the desire to alter that, to eradicate that, as Harold makes all but explicit, is the desire 

to annihilate, to kill or to die.” (KUSHNER, 2008, p. xv). 

 

Página 174 

“What stunned me more than anything the first time I saw The Boys in the Band over twenty years ago was that 

all of the friends stayed with Michael. They pushed back, they fought with him, they corrected him. But they 

stayed for the game, endured Michael’s meanness and anger, and made themselves vulnerable to his mockery 

and cynicism. There is a strong bond, some of it connected to lust and past sexual encounters, all of it real 

enough for the men to sit together and endure the pain of their emptied closets and exposed wounds.” 

(ORMSBEE, 2016, p. 285). 

 

Página 175 

“The target of Michael’s party game is the failure of gay love, its pain and humiliation, perhaps its impossibility. 

The Boys in the Band [documents] gay men’s fears and anxiety about their love that existed underneath the 

public bravado that asserted gay love’s superiority. […] The fear of gay men in the 1960s and 70s, and of the 

boys in the play, was that consummation of gay love would prove impossible, despite all of their emotion work 

and their deepest wishes” (ORMSBEE, 2016, p. 282-283). 

 

Página 176 

“[…] the play resorts back to a personal discourse which emphasizes the importance of healing the self, instead 

of healing society. By the end of the play, Michael is trying not to hate himself, rather than arguing for social 

change.” (SCROGGIE, 1999, p. 249). 

 

“It’s easy to assume, and many have, that these self-hating gay men must be in analysis to be cured, to become 

heterosexual. But that’s not the case, or for Donald, it’s not the case any longer. Donald, at least, is finally 

beginning to see beyond.” (KUSHNER, 2008, p. xiv). 
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“But this isn’t the last line of the play, nor is it in any sense the play’s verdict. It is, in fact, an ambivalent joke. 

The laughter’s effect is partly to discredit, if not to disown the hypothesis; it’s an expression of a fear, not a 

certainty.” (KUSHNER, 2008, p. ix). 

 

“[…] Michael, through a traumatic event, realizes what a mess he is, and that’s the first step towards self-

improvement, transcendence. So I think the ending is very helpful, but it’s all left with the audience, there’s no 

resolution of anything. It’s a slice of life.” (BOYS..., 2015). 

 

Página 178 

(331) “Located on West 49th Street, between Broadway and Eighth Avenue, St. Malachy's Roman Catholic 

Church was founded in 1902. And although the years have seen many changes in the neighborhood of the 

church, St. Malachy's remains today, an active, integral part of its most unusual, most dynamic community. St. 

Malachy's service to its community was comparable to that of most other Catholic churches in New York City 

up until about 1920. Then the Theatre District moved in and suddenly, actors, dancers, musicians, craftsmen, and 

tourists were filling the seats, replacing the types of parishioners St. Malachy's had seen in previous years. 

Fortunately, the priests and leaders of St. Malachy's have all been men and women of their times, and so, 

adapted St. Malachy's to meet the needs of its new parishioners. Masses, confessions, missions were all 

rearranged to accommodate the rigors of theatre and nightclub schedules. And, finally, with the construction of 

the Actors' Chapel below the main church in 1920, St. Malachy's became famous as a haven of worship for the 

entertainment community.” (ACTORS CHAPEL, 2003). 

 

Página 179 

“Grumblers point out that Michael leaves at the end of the play to attend mass, burrowing deeper into self-

hatred, for what else might a gay man expect to find in a Catholic church? But grumblers and critics miss details 

while building their cases, and there are churches and churches, and Michael is off to St. Malachy’s, “where all 

the show people go…”, where he will find… Who knows what?” (KUSHNER, 2008, p. xv). 

 

“The Boys in the Band presages The Exorcist, not just because Michael seems possessed, acting as priest and 

demon, forcing multiple bodies to do his bidding while pretending to cure them of something, before exiting 

himself, manifestly uncured – en route, no less, to a midnight Mass. As in The Exorcist, Boys devotes its second 

half to ritualized purgation. Secrets, pasts, and sexual truths are coercively summoned. Guests are sent packing. 

As bodily fluids start flying, from Emory’s blood to Alan’s vomit, the men have ever more need to repair to 

Michael’s master suite upstairs, a privileged site throughout for both grooming and abject disarray, for attempts 

at self-sequester and also, happily or not, collective reabsorption.” (DAVIS, 2016, p. 132). 

 

Página 180 

“Crowley’s eight gay men, placed under terrible stress and duress during the course of the stage action, survive 

their Walpurgisnacht intact, prepared to repeat the same behaviors, patterns, lines, in the same company, again 

and again, like… well, they’re like actors trapped in a play.” (KUSHNER, 2008, p. viii). 

 

“People’ve asked me that for years, what did he come there about, is he really gay or is he really straight, what is 

his story? And I just thought, you know, it’s better just to leave that ambiguous, just like life, you know. Who 

knows?” (BOYS…, 2015). 

 

“[…] we know more about each character, they know more about one another, and they have explained 

themselves and their experiences with greater depth than ever before; yet knowledge of Alan’s “true” sexuality, 

of whether the evening’s events will alter his homophobic views, or whether the men will leave politically 

enlightened remains open.” (FAWAZ, 2016, p. 226). 

 

(333) “[t]hat has stuck in my head a long time because it was true, my father did died in my arms and said those 

words to me.” (BOYS…, 2015). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Página 182 

“‘If homosexuals weren’t like that, what was the need for Gay Liberation?’ No one could answer that question.” 

(WLODARZ, 2016, p. 81). 
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“Those in my hovering-over-40 age group all said about ‘these people’ in your play, ‘We’re not like that 

anymore.’ And the 30-year-olds I screened the film for said, ‘We’re more like that than we'd like to admit.’ And 

the 20-year-olds said, ‘We’re just like that’.” (KRAMER, 1993). 

 

“As a critical strategy, analyzing whether or not Boys represents positive images of homosexuals is not only 

disingenuous but misdirected, for it ignores the text’s importance.” (SCROGGIE, 1999, p. 238). 

 

“[t]oday, we are equipped with a variety of critical methods for answering questions that have not yet been 

asked” (BELL, 2016, p. 23). 

 

Página 183 

“Crowley’s unlikely utopic masterwork offers a vision of gay life as it was, as it is, and as it might be.” 

(WILSON, 2016, p. 158). 

 

“For all that it revels and roots around in the interpersonal and the psychoanalytic, it displays its political 

ambitions proudly, even aggressively, without apology. The playwright’s intent to use the stage to compel and 

re-shape public discussion couldn’t have been clearer. Nor could it have been otherwise.” (KUSHNER, 2008, p. 

vii).  

 

“You know, I sold the play by couching it as a comedy-drama situation. And the laughs sold it, and the laughs 

lightned it up.” (THE BOYS…, 2020). 

 

“Mart, they’ve been laughing at fags since Aristophanes. They’re not going to stop tonight.” (KAISER, 1998, p. 

187). 
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“So unbearable is their condition of being slowly crushed and torn asunder, compressed and pulled apart, that the 

audiences of 1968, laughing and squirming, were made to understand, to get it: something’s absolutely got to 

change.” (KUSHNER, 2008, p. viii). 

 

“[…] The Boys in the Band already seemed dated at that time because it resisted what was becoming the 

repudiation of camp as the rhetoric defining gay identity historically. Thus, in 1970, Emory seemed too nelly, 

Harold too neurotic, Donald too alcoholic, and Michael too self-loathing. No one seemed to notice that, except 

for Michael, who lives beyond his means and racks up debts, the gay characters have jobs, apartments, and 

friends and at least give the impression in the opening of having satisfying lives.” (COHAN, 2016, p. 53). 

 

“[…] between personal instinct and the dictates of society.” (LAMBERT, 1996, p. xii). 
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“[…] we might learn something fundamental about how homophobia functions from these angry “screaming 

queens” precisely because they are willing to scream about its painful consequences. […] one’s emotional 

responses to sexism and homophobia, rather than being personal or indulgent, are legitimate evidence of the 

unjust workings of patriarchal power. The text’s willingness to represent painful feelings onstage and on-screen 

has led many critics and viewers to dismiss The Boys in the Band as depicting the worst aspects of gay male 

identity and experience; yet this interpretation colludes with a homophobic and sexist logic that views intense 

emotionality as immature, denigrating the possibility that negative emotions might be an acute register of 

homophobic injustice and, consequently, a rebellious act against it” (FAWAZ, 2016, p. 227). 

 

(336) “[...] direct antidote to the mind-set among gays epitomized by that abomination, Boys in the Band.” 

(KAISER, 1998, p. 190). 
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“The play achieved for the theater what the decade accomplished for the country: it made people think 

differently by puncturing hypocrisy. It also demonstrated the value of all kinds of people who did not fit into the 

neat little boxes of the fifties, and made a plea for their acceptance, neuroses and all.” (KAISER, 1998, p. 188). 
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“The power of pre-Stonewall visions of homosexuality indeed stems from their potential to irritate, unnerve, 

even offend contemporary sensibilities, while also revealing both social and sexual alternatives to 

homonormativity.” (WLODARZ, 2016, p. 82). 
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“Gomez’s longing for a pre-Stonewall version of queer reality is a look toward the past that critiques the present 

and helps us envision the future. Although it might seem counterintuitive, or perhaps self-hating, to desire this 

moment before the quest for lesbian and gay civil rights, such an apprehension should be challenged. Marga’s 

look toward the mystery and outlaw sensibility of the life is a critique of a sanitized and heteronormativized 

community. In Gomez’s comedy, we locate a disidentificatory desire, a desire for a queer life-world that is 

smoky, mysterious, and ultimately contestatory. More than that, we see a desire to escape the claustrophobic 

confines of “community,” a construct that often deploys rhetorics of norrnativity and normalization, for a life. 

The life, or at least Gomez’s disidentification with this concept, helps us imagine an expansive queer life-world, 

one in which the “pain and hardship” of queer existence within a homophobic public sphere are not elided, one 

in which the “mysteries” of our sexuality are not reigned in by sanitized understandings of lesbian and gay 

identity, and finally, one in which we are all allowed to be drama queens and smoke as much as our hearts 

desire.” (MUÑOZ, 1999, p. 34). 
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“In the global West, this is the neoliberal assimilationist drive to have a seat at the table, to be included – largely 

and usually on the grounds that queers, well, gays, are just (like) normal people (that is, white, financially 

solvent, healthy, able-bodied, monogamous and pretty). These representations tend to be offered in the 

normative Western dramaturgy of realism, requesting empathy (or sympathy) and offering narrative closure or 

consistency. It might be called ‘queer’ because the gay character (there might even be more than one!) is no 

longer sad and twisted and having to die, or be punished – they might even be happy and have a sexually active 

life.” (CAMPBELL; FARRIER, 2016, p. 16-17). 

 

“[…] it is, in a sense, a radically ‘new’ narrative in the context of contemporary gay identity politics because it 

validates those worldviews and feelings states most commonly seen as antithetical to gay upward mobility, 

social advancement, and affirmation, such as negativity, bitterness, anger, depression, self-loathing, confusion, 

ambivalence, and frustration. In so doing, it rethinks the rhetorical framework within which critiques of 

affirmative gay culture and its heteronormative assumptions can only ever be read in the idiom of resentment or 

failure to live up to the promise of a fully assimilated gay life. [It] embraces the generative aspects of bitterness, 

its ability to lay bare formerly suppressed emotions and the unfairness of gay life. It also suggests that other 

emotions and affective investments might be involved in a critique of gay male culture, including a demand for 

accountability, ethical standards of conduct, and collective care. Above all, The Boys in the Band demands 

engagement. It refuses to dissociate love from critique, intimacy from accountability, and collective life from 

fractious disagreement. It demands that we keep speaking to one another, keep turning toward each other, until 

our revolution is complete.” (FAWAZ, 2016, p. 244). 
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“[p]aying attention to what was difficult in the past may tell us how far we have come, but that is not all it will 

tell us; it also makes visible the damage that we live with in the present.” (WILSON, 2016, p. 143). 
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“Absolutely not. [...] Because there are still the same issues facing the gay community. […] Every right that you 

get is accompanied by still fears, doubts, oppressions, self-loathing, and this play really holds us a spotlight up to 

people, and you can’t be embarrassed for something for reflecting the time it was written. […] This is a play 

with […] characters kinda tearing each other apart, but in a way that shows their affinity for one another, their 

community, based on the fact they are comfortable enough with each other to make this put downs. […] I see the 

ending of the play as the condemnation of the closet.” (HONORING…, 2015). 
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“Minority stress” (HOBBES, 2017). 

 

“[...] intraminority stress [...] represents a robust predictor of mental health problems.” (PACHANKIS et al., 

2020, p. 732). 

 

“The stressors we heard in interviews and then studied nationwide could be classified into four types. One was 

stress related to perceiving that the gay community is overly focused on sex at the expense of long-term 

relationships or friendships. The second was that the gay community is overly focused on status-related 

concerns, things like masculinity, attractiveness, and wealth. The third was related to perceptions that the gay 

community is overly competitive, that it upholds this kind of shade culture and general social competition. The 

fourth was that the gay community is exclusionary of diversity, including racial-ethnic diversity and age-
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diversity, and discriminatory towards gay men with HIV. […] It depends on the class of stressor, but broadly 

speaking, men of color were more likely to perceive what we call gay community stress. Single men were more 

likely to experience it, as well as men who described themselves as more feminine, men with fewer 

socioeconomic resources, and men who didn't feel particularly attractive. We also found that younger men 

compared to older men were more stressed, and that bisexual men were less likely to experience this type of gay 

community stress.” (KUMAR, 2020). 

 

“[a]ll of these unbearable statistics lead to the same conclusion: It is still dangerously alienating to go through 

life as a man attracted to other men.” (HOBBES, 2017). 
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“Like most plays that matter, this one is a flawed piece of work. Like most plays that matter, its flaws are an 

essential ingredient of its strength, of what makes it matter.” (KUSHNER, 2008, p. ix). 

 

“The play positions homosexuality as a problem of “coming to terms with the self” and puts forward a rather 

conventional narrative of self-discovery. This narrative fails to resolve the “problem” of homosexuality, and is 

repeatedly complicated and undercut by the simultaneous representation of homosexuality as more than a 

personal issue. In many ways, the discourse of The Boys in the Band can be considered as transitional to the 

extent that it draws on both pathological theories and the later gay liberationist discourse which understands 

homosexuality in political and social terms. The result is a decidedly conflicted representation. Unable to contain 

the signification of homosexuality within the discourse of the personal, the text cannot satisfactorily resolve its 

“coming to terms” narratives, nor represent homosexual identity without grappling with the ways in which it is 

socially constructed. The play’s representation of homosexuality provides the terms of its own deconstruction.” 

(SCROGGIE, 1999, p. 242). 

 

“The lovers in the play, Hank and Larry, make a most positive statement about commitment to each other, and a 

willingness to try to build a relationship on a flaw, and to work out that flaw to their own mutual satisfaction and 

reward. They are not victims of this horrible “truth game.” They not only survive it; they win it. They declare 

their love for each other. And they declare that it's better to try to make a go of it than to throw it away. Their last 

lines to each other – “I’ll try.” “I will too.” – that’s positive! […] Emory is a very positive character because 

even though he is a type of character that you don't see too much of today, and is very, very unpopular with gay 

activists, in that time you couldn't be more defiant than to be that flaming and incendiary! He defiantly 

announces who he is to the world – to Alan, the character that represents the outside world, the intruder. He 

never hides who he is, and that's a very brave thing to do. In fact, he gets gay-bashed for doing it.” (BILOWIT, 

2001). 

 

“[a]lthough the play never fully embraces a social critique, it suggests the need for social and political change 

and anticipates an identity politics that would come during the gay liberation period.” (SCROGGIE, 1999, p. 

247). 
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“[r]ather than seeing Crowley’s boys as caricatures or stereotypes of closet queens, we can consider them as a 

public representation of the struggle to break out of symbolic domination.” (ORMSBEE, 2016, p. 275). 

 

4 CONCLUSÃO 
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(339) “In The Boys in the Band (1968) […] Michael is a portrait of the artist as a (relatively) young man, thirty 

years old and living in New York. A Breeze From the Gulf (1973) flashes back to Michael’s adolescence and 

early manhood in a small Mississippi town. For Reasons That Remain Unclear (1993) finds him in Rome, aged 

forty-five and renamed Patrick. Together the plays form a kind of trilogy as well as a psychological jigsaw 

puzzle with a “Rosebud” as its final piece.” (LAMBERT, 1996, p. xi). 


