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Resumo: Partindo da análise do filme Tomboy (Céline Sciamma, 2011) o presente texto 
busca articular as noções de perfomatividade como uma noção capaz de dar conta 
de uma compreensão de gênero que desestabiliza os modelos essencializantes que 
pressupõe uma correspondência infalível entre anatomia e expressão de gênero. Tal 
correspondência se inscreve assim como uma verdade nos corpos, um discurso, que 
se impõe como modelo de masculinidade e feminilidade. Porém, assim como vemos 
na produção, a desestabilização desses códigos desencadeia uma resposta violen-
ta que não pode prescindir do reestabelecimento dos lugares normativos do femini-
no e masculino nos corpos. O cinema aparece aqui não somente como recurso ilus-
trativo, mas também como uma parte de uma engrenagem que produz e reitera os 
códigos do feminino e masculino.

Palavras-chave: gênero; performatividade; transgeneridade; violência; cinema.

Abstract: Based on the analysis of the film Tomboy (Céline Sciamma, 2011), the present 
text seeks to articulate the notions of perfomativity as a notion capable of accounting 
for a gender understanding that destabilizes the essentializing models that presuppose 
an infallible correspondence between anatomy and gender expression. Such correspon-
dence is thus inscribed as a truth in bodies, a discourse, which imposes itself as a model 
of masculinity and femininity. However, as we see in the production, the destabilization 
of these codes triggers a violent response that can not renounce the reestablishment 
of the normative places of the feminine and masculine in the bodies. Cinema appears 
here not only as an illustrative resource but also as a part of a gear that produces and 
reiterates the codes of the feminine and masculine.
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INTRODUÇÃO

A questão do gênero e da sexualidade se coloca cada vez mais 

presente em nossa cultura e em nosso contexto social. Tal interpe-

lação talvez não fosse possível sem uma disputa, em várias frentes, 

por parte das minorias relacionadas ao gênero e a sexualidade por 

ocupação de espaços sociais e locais de fala. Essa disputa sublinha 

que esses locais de fala não são para todos, as estruturas sociais 

são excludente e, do mesmo modo, surdas às vozes dissidentes.

A transgeneridade1 aparece aqui como um devir minoritário e 

dissidente capaz de desestabilizar os códigos convencionais da 

masculinidade e feminilidade. Nesse horizonte, a importância da 

noção de performatividade vem ao encontro das disputas pelos 

espaços e pela emergência de vozes múltiplas. A condição trans-

gênera evidencia a arbitrariedade da linguagem que nomeia os 

corpos, os comportamentos, as vozes e os espaços. O ato de no-

mear os corpos, desde o nascimento, se instaura a partir de certas 

características fisiológicas e anatômicas que determinam, em ca-

ráter normativo, um modo de ser, conforme coloca Louro (2004, 

p. 81): “Não há corpo que não seja, desde sempre, dito e feito na 

cultura; descrito e nomeado e reconhecido na linguagem, através 

dos signos, dos dispositivos, das convenções e das tecnologias”.

No caso do cinema, como instância da cultura a ser analisada, pen-

sa-se, ser imprescindível questionar a ideia de efeitos de realida-

de que ele supostamente articula. Essa noção, de que o cinema é 

um duplo do real, denunciada por Xavier (2005) e Aumont (1995) 

fomenta as discussões sobre o modelo representacional das pro-

1 De modo geral, o termo transgeneridade é utilizado como uma compreensão 
mais ampla capaz de abrigar aqueles que, de algum modo, rejeitam os 
marcadores do gênero que atribuído no nascimento, identificam-se e expressam-
se, assim, de modo diferente ao que lhe foi imputado. De acordo com Jesus 
(2012), há dois aspectos circunscritos pelo termo transgeneridade: identidade, 
que abarca, sobretudo, a condição travesti e transexual, e funcionalidade, 
que diz respeito à crossdressers, drag queens, drag kings e transformistas. 
Observando, no entanto, as marcas de rejeição do protagonista de Tomboy 
(2011) em relação ao gênero atribuído, tais como, a adoção de uma identidade 
masculina, os cabelos curtos, as brincadeiras e adoção de trejeitos de outros 
meninos, além da recusa das roupas comumente associadas ao feminino, o 
termo transgeneridade será adotada e enfatizada no seu sentido identitário. 

duções cinematográficas que, no entanto, não é corroborado pre-

sente trabalho. O efeito de realidade proveniente do empenho de 

representação do cinema narrativo e industrial constitui aqui par-

te do problema a ser estudado. Como produto cultural, o cinema 

conjuga, dentro desse esforço de representação, enunciados que 

sustentam certos discursos, ao mesmo tempo em que são sus-

tentados por ele. Nessa dupla implicação, o cinema mostra-se um 

campo privilegiado para pensar as relações de poder implicadas 

nos discursos que se deslocam política e socialmente. O cinema 

é, assim, um dispositivo que também produz e reforça códigos e 

normativas sociais, e não pode ser desvinculado dessa produção.

Concordando com Louro (2004), no escopo desse texto, defen-

de-se o cinema também como uma linguagem a expressar uma 

determinada forma de se relacionar com o mundo. A produção 

cinematográfica opera como uma tecnologia discursiva que tam-

bém produz e atravessa os corpos e os generifica (LAURETIS, 

1987), materializando-os. As práticas discursivas somente podem 

ser desveladas nos próprios corpos em que se aplicam, reiteram e 

enformam. Nesse sentido, o cinema produz também esses corpos.

Ante a intersecção entre o cinema e a temática da transgenerida-

de, abre-se a possibilidade de pensar o gênero não mais como um 

atributo intrínseco à configuração anatômica ou genital, sobretu-

do, a partir do conceito de performatividade de Butler (2012).

O conceito de performatividade emerge na obra de Butler ao dis-

cutir a mulher como um significante estável nos agenciamentos 

políticos do feminismo. Enquanto política identitária, o feminismo 

não escapa da mesma matriz subjacente às formas regulatórias que 

sustentam a opressão feminina, uma vez que é pautado por uma 

ideia essencialista de mulher. Ou seja, o movimento identitário é 

sempre, de algum modo, excludente e reprodutor de desigualdades.

Desse modo, o percurso da performatividade é de desmon-

tagem da ideia de uma identidade feminina essencialista e uní-

voca, a ideia de uma mulher em si. Butler rejeita, assim, o argu-

mento restritivo que faz corresponder a noção de feminilidade à 

apresentação genital e morfológica
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A autora posiciona a noção de gênero como um efeito de rela-

ções de poder e práticas discursivas que perpassam os corpos. 

Enquanto efeito, o gênero é produzido e reiterado, dentro de uma 

matriz regulatória, a que Butler (2012, 1993) denomina heternor-

matividade. Nesse sentido, pensar o gênero como performativo, 

nesse esquema de produção e reiteração, permite desvelar as di-

ferentes práticas significantes que produzem corpos e circunscre-

vem os lugares do masculino e do feminino, especialmente, nos 

produtos culturais. Tais práticas significantes não se efetuam, po-

rém, sem algum nível de violência.

Importante, para os fins da reflexão aqui pretendida, é ressaltar 

que há algo de violento na imposição de uma verdade sobre e nos 

corpos, no sentido em que eles configuram e orientam um discur-

so (FOUCAULT, 2014). Similar ao pensamento foucaultiano nesse 

ponto, é a ideia derridiana de que inscrever os sujeitos e as coisas 

na linguagem é a violência original (DERRIDA, 2013). Para Derrida, 

a violência originária consiste justamente em nomear e classificar 

a diferença, inserindo-a, assim na linguagem.

É com base nessa ideia de uma “violência da escritura” (DERRI-

DA, 2013, p. 138) que se inscreve nos corpos e, consequentemente, 

os marca, configura verdades sobre esses mesmos corpos, que 

este trabalho procede à análise da performatividade de gênero 

em Tomboy (Céline Sciamma, 2011). Para tanto, será levado em 

consideração aspectos expressivos e narrativos de fragmentos 

dessa produção, considerando, sobretudo, os traços de violência 

articulada à ideia de performatividade de gênero que instauram 

na imagem um percurso de naturalização da heteronormatividade. 

Os aspectos expressivos dão conta de estratégias de enquadra-

mento, posicionamento de câmera, jogo de luz e cores e outros 

elementos que compõem a produção e serão examinados a seguir.

O GÊNERO COMO PRÁTICA 
SIGNIFICANTE

Tomboy (2011), dirigido por Céline Sciamma, é uma produção fran-

cesa que conta a história de uma criança de 10 anos de idade que 

se muda de cidade com a família. Ao chegar ao novo apartamento 

conhece Lisa e apresenta-se como Mikhael, assume o gênero mas-

culino e assim é apresentado para outras crianças do condomínio, 

tornando-se amigo delas. A narrativa que se desenvolve no filme 

explora, com isso, os aspectos da expressão de gênero no univer-

so infantil e os situa dentro da intersecção de estruturas rígidas e 

disciplinares como a família e a escola.

A questão da disciplina aparece aqui a partir de uma perspectiva 

foucaultiana. Foucault (2015), ao examinar a questão da sexuali-

dade, afirma que o corpo e o sexo são instâncias onde é possível 

observar a atuação tanto disciplinar quanto regulatória dos agen-

ciamentos de poder. Portanto, para prossegui com a análise, é im-

portante examinar com mais atenção a noção de poder foucaultia-

na, a sua relação com os corpos e, consequentemente, a violência 

decorrente do corpo que desestabiliza essa relação.

O poder, em Foucault (2012a, 2012b, 2014), é essencialmente dis-

ciplinar. É nesse sentido que o poder está sempre em relação 

com um saber (e ambos se apoiam mutuamente) engendrando 

o dispositivo saber-poder. Essa compreensão do poder como um 

exercício sempre articulado a um saber, não exime, no entanto, 

o poder de fazer uso da repressão e violência física. A violên-

cia, na obra foucaultiana, não é destacada como um conceito à 

parte e sim entendida como um uso superficial do poder. Com 

efeito, a violência pode existir, eventualmente, em decorrência 

de um exercício do poder ou mesmo como efeito dos regimes de 

verdade produzidos pelo poder:

Eu acho que a verdadeira tarefa política em uma 

sociedade como a nossa é realizar uma crítica do 

funcionamento das instituições que parecem neutras e 

independentes; fazer uma crítica e atacá-las, a fim de 

desmascarar a violência política que tem sido exercida 
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através destas maneiras ocultas, para que possamos 

combatê-las2 (FOUCAULT; CHOMSKY, 2006, p.41).

No entanto, na citação acima, Foucault (2006), compreende vio-

lência como algo pervasivo às práticas das instituições. Nessa lei-

tura, a violência possuiria um sentido político e, consequentemen-

te, poderia estar implicada, igualmente, em um cálculo racional. 

Parece importante, assim, sublinhar que a violência não exclui, ne-

cessariamente, a racionalidade.

Examinando as implicações da relação entre violência e racionali-

dade, existe nessa citação acima uma ideia amparada em um tre-

cho, de outro texto de Foucault, que permite estabelecer uma leitu-

ra de violência para além da esfera puramente física. Ao comentar 

os procedimentos de exclusão na sociedade, Foucault (2014), enu-

mera três formas: a interdição, a rejeição/separação e, por fim, a 

verdade. Com isso, ele considera que as duas primeiras formas são

[...] arbitrárias, ou que, ao menos, se organizam em 

torno de contingências históricas; que não são apenas 

modificáveis, mas estão em pérpetuo deslocamento; 

que são sustentadas por todo um sistema de 

instituições que as impõem e reconduzem; enfim, que 

não se exercem sem pressão, nem sem ao menos 

uma parte de violência (FOUCAULT, 2014, p. 13).

A interdição, a rejeição/separação são entendidas, a princípio, 

como noções situadas em uma ordem distinta em relação à ver-

dade. Ambas as formas, argumenta Foucault (2014), parecem ser 

arbitrárias, dado que é possível observar, de modo mais ou menos 

evidente, como ambas são produzidas em função de relações de 

2 It seems to me that the real political task in a society such as ours is to 
criticise the workings of institutions, which appear to be both neutral and 
independent; to criticise and attack them in such a manner that the political 
violence which has always exercised itself obscurely through them will be 
unmasked, so that one can fight against them. (Tradução do autor)

poder que as estabelecem. Em contrapartida, ao considerar os li-

mites internos do discurso, a verdade se impõe como um valor em 

si mesmo, não arbitrário, a priori, absoluto e universal, uma vez 

que o discurso pretende-se e busca a verdade.

O que Foucault (2014) nos demonstra, ao situar a argumentação 

para além da escala do discurso, é que a verdade também é cons-

tituída nas relações de poder e, de fato, responsável por orientar 

as práticas relativas às duas primeiras formas. A verdade, assim, 

é configurada em função de uma vontade de verdade que deter-

mina também uma forma de exclusão historicamente constituída. 

E a relação entre verdade e relações de poder se fazem visíveis, 

sobretudo, nos corpos (FOUCAULT, 2012b).

Voltando à produção, até os primeiros 14 minutos da produção 

não há qualquer indício, no plano diegético, de que o protagonis-

ta do filme não seja um menino e de que o nome dado à Lisa não 

corresponde ao gênero ao qual foi designado. É apenas durante o 

banho com a irmã que a produção revela que seu nome de regis-

tro é Laure e, com uma rápida cena de nudez parcialmente frontal, 

mostra de modo quase didático que se trata de um corpo anato-

micamente compreendido como feminino.

Os pequenos traços que compõem a identificação do protagonis-

ta com o masculino são múltiplos. A cena em que Laure/Mikha-

el é apresentado mostra a viagem da criança com seu pai até a 

nova cidade. Laure/Mikhael está com metade do corpo para fora 

do teto solar do carro e os seus cabelos curtos se mexem com 

o vento. O protagonista, ainda, usa roupas largas, não femininas 

(em contraste com a irmã menor, sempre de vestido e outras rou-

pas, além de comportamentos marcadamente femininos), seus 

trejeitos não são delicados e suas preferências também não são 

associáveis à feminilidade. Há sempre espaço, na narrativa, para 

reforçar que os gostos e preferências de Laure/Mikhael são diver-

gentes em relação aos da irmã caçula. Ao chegar à casa nova, a 

mãe comenta que o quarto foi pintado de azul (uma cor relacio-

nada comumente ao universo masculino em oposição aos planos 

que dão a ver o tema rosa do quarto da irmã) e que a criança 

está sempre brincando com meninos.
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O gênero se produz e se materializa por meio desses marcadores 

que se reiteram e se repetem afirmando uma normatização (BEN-

TO, 2006). Essa normatização, como já foi aqui discutido, confi-

gura e agencia regimes de verdade. No caso de Mikhael, mesmo 

que em casa ele seja identificado como Laure, sua performance de 

gênero não se altera, seu gênero se expressa de mesma forma en-

tre amigos e entre sua família. Seu comportamento e seus trejeitos 

são os mesmos. Não há marcadores femininos em Mikhael, nem 

mesmo no espaço íntimo e privativo do lar.

O tom do filme é intimista, as cores suaves, levemente amareladas 

imprimindo às cenas um certo calor aos ambientes da produção, 

levando em conta que a história se passa durante as férias de ve-

rão. O filme também parece fazer um uso dos espaços enquanto 

organizadores do filme, o bosque é o lugar da aventura, da trans-

gressão. É onde Mikhael ganha vida em longos planos abertos, 

onde Sciamma situa as crianças brincando. A câmera é sempre 

posicionada no nível do protagonista, assumindo, assim, sobretu-

do o ponto de vista infantil e aprofundando o sentimento de pro-

ximidade entre espectador e personagens.

Durante as primeiras brincadeiras, Mikhael observa muito, fala 

pouco. Observa, por exemplo, o desempenho dos meninos ao jo-

gar futebol. Aqui, seria possível comentar que mesmo os outros 

meninos que jogam, de certo modo, performam uma dada com-

preensão de masculinidade. Essa, no caso, estritamente atrelada 

ao mundo do futebol, e simulam esse modelo: imitam os cânticos 

das torcidas nos grandes estádios (como é possível ouvir as crian-

ças cantando ao fundo), cospem frequente e desnecessariamente 

no chão, tal como jogadores de futebol, tiram a camiseta. Se em 

um primeiro momento Mikhael não se mostra à vontade de aderir 

àquela performance, trata de ensaiá-la em frente ao espelho, já em 

casa, enquanto examina seu peito, seus braços e suas costas na 

busca de algo em seu corpo que possa denunciá-lo.

Esse jogo de perfomatividades que se impõe às crianças aqui é 

bastante interessante ao dar a ver que não é apenas o protagonista, 

na condição de transgressor do gênero, que adere a certas práti-

cas significantes que expressam os gêneros. Todas as crianças em 

cena reforçam tais práticas, algo evidenciado pela produção ao 

insistir na repetição das ações, por exemplo, a de cuspir no chão.

Essa sequencia ilustra de forma bastante rica a ideia de perfor-

matividade. Para Butler (2012), o gênero é performativo, ou seja, 

efeito de um conjunto de atos e práticas discursivas e significan-

tes, compreendidos dentro de um regime de normatização dos 

corpos, que é repetidamente atualizado. Desse modo, cria-se um 

efeito de estabilização que legitima a correspondência entre gê-

nero e anatomia. A performatividade:

[...] é a estilização repetida do corpo, um conjunto de 

atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora 

altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para 

produzir a aparência de uma substância, de uma 

classe natural de ser (BUTLER, 2012, p. 59).

A identidade de gênero, portanto, é efeito e não causa de sua ex-

pressão. O gênero não pode ser entendido a priori em relação à 

performatividade dos corpos. Mulher e homem são expressões 

performativas e, desse modo, dependem ontologicamente, se-

gundo Butler (2012), do discurso e não existem de modo objetivo, 

universal e anterior: “Não há identidade de gênero por trás das ex-

pressões de gênero. Identidade é performativamente constituída 

pelas próprias “expressões” que são ditas como seus resultados” 

(BUTLER, 2012, p. 57). Dito de outro modo, as expressões de gêne-

ro nos corpos são o efeito de atravessamentos culturais e discur-

sivos que determinam as condições de inteligibilidade do sujeito. 

É nesse sentido que o corpo é materializado enquanto é descrito 

nos termos do gênero e do sexo.

No caso de Mikhael, o gênero expresso por ele não corresponde 

à designação vinculada à sua anatomia. Nesse sentido, a violência 

que se inflige, nessa produção, decorre da exposição de uma ver-

dade dos corpos e da imposição inescapável dessa verdade. Tão 

inescapável que essa imposição deve ser violentamente expressa 

na forma de humilhação pública: o protagonista é submetido a 

um verdadeiro calvário quando sua mãe força-o a colocar vestido, 
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obrigando a criança a ir à casa de seus amigos para explicar en-

faticamente que é uma menina e se chama Laure, impondo assim 

um certo modelo de feminilidade.

A VERDADE DOS CORPOS

A exposição da verdade do corpo de Mikhael se dá como um clí-

max inevitável na produção, que se constrói em função dessa ex-

pectativa, e administrando, de certo modo, uma crescente tensão. 

O momento derradeiro chega quando, após uma briga com um de 

seus amigos, a campainha do apartamento da família de Mikha-

el toca. A mãe do protagonista abre e se depara com o menino 

com quem o filho brigou junto de sua mãe para conversar sobre o 

ocorrido. Mikhael aproxima-se da porta e assume sua identidade 

masculina frente à mãe que apenas pede que Laure/ Mikhael se 

desculpe. Ao fechar a porta depois de despedirem-se, a mãe de 

Laure/ Mikhael o confronta. Aqui, opera-se um interessante jogo 

de campo/contracampo entre Mikhael e sua mãe. Emoldurados 

pelas estruturas do apartamento, Mikhael encontra-se na porção 

iluminada do quadro, enquanto sua mãe ocupa a parte onde a luz 

faz-se mais escassa. Como em um interrogatório policial, a luz que 

entra na janela oposta à Mikhael o ilumina como se o inquirisse. O 

plano fechado em seu rosto enfatiza os olhos expressivos do pro-

tagonista que não consegue mais esquivar-se dos questionamen-

tos da mãe. Em silêncio resignado recebe um tapa de sua mãe e 

reage apenas desviando seu olhar para o chão.

O tapa aqui inscreve a decorrência da revelação da identidade de 

Mikhael no plano da violência física. Porém, esse ato de violên-

cia não é suficiente para reestabelecer a ordem da verdade legi-

timada pela anatomia de Mikhael. É preciso, ainda, tornar pública 

essa revelação, ou melhor, é necessário tornar pública a verda-

deira identidade do filho. A mãe de Mikhael cumpre essa neces-

sidade obrigando-o a colocar um vestido para ir à casa dos vizi-

nhos, amigos de Mikhael para explicar a situação. A criança não 

quer ir, resiste e implora para ficar em casa, mas a mãe o puxa à 

força para fora do apartamento.

Ela alega que, com a proximidade do fim das férias e com o ini-

cio do calendário escolar, cedo ou tarde todos saberão a verda-

de sobre Mikhael. A escola aparece aqui como instituição nor-

matizadora e estabilizadora dos comportamentos e práticas 

sociais, as transgressões não são toleradas. Nesse sentido, a 

escola institui-se como instância de exercício do poder nos cor-

pos, disciplinando-os. Quanto a Mikhael, é preciso que ele con-

fesse sua transgressão. A ideia da confissão, considerando uma 

sociedade cristã, afirma Foucault (2003), é apagar os pegados e 

qualquer traço de reminiscência:

A tomada do poder sobre o dia-a-dia da vida, o 

cristianismo a organizara, em sua grande maioria, em torno 

da confissão: obrigação de fazer passar regularmente 

pelo fio da linguagem o mundo minúsculo do dia-a-dia, 

as faltas banais, as fraquezas mesmo imperceptíveis, até 

o jogo perturbador dos pensamentos, das intenções 

e dos desejos; ritual de confissão em que aquele 

que fala é ao mesmo tempo aquele de quem se fala; 

apagamento da coisa dita por seu próprio enunciado, 

mas aumento igualmente da própria confissão que 

deve permanecer secreta, e não deixar atrás de si 

nenhum outro rastro senão o arrependimento e as 

obras de penitência (FOUCAULT, 2003, p. 210).

Não à toa, a ideia de confissão engendrada por Foucault está rela-

cionada à outra instituição, a religiosa. As instituições se articulam 

ainda a outra questão interessante na produção e diz respeito a 

divisão das espacialidades no filme: no bosque, com os amigos, 

o personagem é Mikhael, em casa Laure. Mikhael é vivido nos es-

paços abertos, na natureza, na aventura sem fronteiras. Distante, 

portanto, do domínio doméstico e privado comumente associado 

à feminilidade. Já a escola, é fatalmente o espaço onde Mikhael 

deve desaparecer, ou então, ser assumido. A escola como lugar de 

socialização compulsória é, em função de seu caráter inexoravel-

mente normativo, também um lugar de exclusão.
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Ainda no plano da violência física, Mikhael é confrontado pelo 

grupo de amigos logo após ser publicamente exposto pela mãe. 

No bosque, onde Mikhael construiu-se, o protagonista é coloca-

do contra uma árvore, depois de ser perseguido e imobilizado no 

chão. Inquirido sobre a verdade de seu corpo, o grupo de garo-

tos decide que Lisa, que demonstrou interesse romântico Mikhael, 

deve verificar a anatomia dele.

Mikhael chora, enquanto é sugerido que Lisa proceda com a averi-

guação, enquanto todos esperam pelo parecer definitivo. Ao final, 

a câmera, em um plano aberto, mostra o protagonista diminuto 

em relação ao cenário do bosque chorando com a cabeça entre os 

joelhos. Mesmo que as consequências das ações do protagonista 

em Tomboy (2011) não pareçam ser graves, a ideia violenta de que 

o grupo, enquanto encarnação de um regime de verdade vigente 

se advoga no direito de reter, conter a força e violar o corpo do 

personagem que transgride as normas de gênero, a fim de pers-

crutar a verdade validada pela biologia está presente na produção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência expressa pela produção em relação ao personagem é 

decorrência direta da exposição de uma suposta verdade do cor-

po de seu protagonista. Essa verdade é sustentada por um regime 

de códigos rígidos que determina que a feminilidade e a masculi-

nidade dos corpos está circunscrita ao genital. A ideia de gênero 

como perfomatividade aqui revela a arbitrariedade desses códigos, 

a violência e a falibilidade de sua imposição. A correspondência 

entre gênero e sexo, gênero e anatomia, não é, portanto, sempre 

bem sucedida. Em função disso, o masculino e o feminino devem 

ser entendidos como devires que atravessam sujeitos, uma cons-

trução em andamento cujos limites não podem ser delimitados 

por uma verdade natural supostamente predicada dos corpos. Ao 

contrário, as multiplicidades dos corpos e das expressões de gê-

nero, e a marginalização que decorre dos devires não-normativos, 

implica, forçosamente, pensar o gênero como uma prática discur-

siva que, no entanto, pode estar aberta a interações e ressignifica-

ções. Portanto, é fundamental ressaltar o caráter reiterado dessas 

práticas, pois é na reiteração da norma que reside, justamente, na 

possibilidade do desvio dessa norma (BUTLER, 2012).

O viés discursivo articulado pela ideia de performatividade confe-

re importância aos mecanismos de desvelamento desses proces-

sos no âmbito cinematográfico. Entende-se também que o cinema, 

enquanto produto cultural está imbricado na produção dos corpos 

e também se institui como formador dos modelos de masculinida-

des e feminilidades que circulam na sociedade e em suas institui-

ções (PRECIADO, 2011). Nesse sentido, o cinema é uma tecnologia 

que produz e constrói a sexualidade e o gênero (LAURETIS, 1987) 

e, muitas vezes, torna corpos sexuados e generificados inteligíveis 

na cultura. Encontra-se aí, portanto, a importância do tensiona-

mento proposto a partir da interseção entre transgeneridade, ci-

nema e performatividade: pensar como o cinema produz tais dis-

cursos que se consolidam hegemônicos, mas também investigar a 

possibilidade de resistência e fuga desse discurso.
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