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RESUMO 

O presente trabalho busca criar uma reflexão acerca das concepções de sexo, identidade 

e desejo apresentadas nos filmes Tomboy e XXY. Através da decupagem das cenas 

procurei compreender as possibilidades de aproximação de ambas as películas no que 

diz respeito às temáticas acima citadas. Para tal busquei traçar uma linha de 

interpretação que unisse os filmes e as temas selecionados para discussão. Tomando 

como ponto de partida a análise do sexo enquanto um conceito e uma categoria 

interpretativa ampla, social e culturalmente determinada, procurei discorrer acerca da 

definição de identidades, condutas, vivências, pessoas, desejos e da ligação destes 

mesmos fatores com o que se pode se apontar como sexo. Em virtude disso, intentei por 

fim, apresentar outra possibilidade de entendimento acerca da definição de identidade 

presente em ambas as películas. Seria a partir do desejo e da fragmentação de 

experiências e vivências que uma nova concepção de pessoa pode ser estruturada e 

compreendida. O desejo não surge como produto de uma definição única e fixa de sexo, 

mas se coloca como motor de experiências e vivências; adquire neste contexto um 

caráter de agência para os sujeitos dos filmes em questão. 

Palavras-chave: Antropologia, cinema, sexo, identidade, desejo.  
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INTRODUÇÃO 

 

 “O cinema „é bom para pensar‟” (HIJIKI, 2012, p. 50). E pensar sobre o cinema 

aparece como introdução para o que intento discutir por intermédio deste trabalho.  

 A frase de Rose Hijiki aparece aqui não somente como uma tentativa de se 

pensar as produções cinematográficas, como uma possibilidade e um objeto de análise 

na antropologia, mas também como uma potência sensível de construção e percepção de 

si através das imagens projetadas no écran.  

 É por meio de um mecanismo de projeção-identificação que as imagens 

cinematográficas adquirem um caráter de realidade afetiva. É a transferência de 

afetividade em relação ao que se vê que coloca quem assiste em um estado de 

aproximação com a capacidade de se tornar Outro e de se tornar si próprio (MORIN, 

1991, apud HIJIKI, 2012, p. 28). Como aponta Morin (Ibidem, p. 28), 

o cinema não deixa de responder a necessidades... [...] aquelas que a vida 

prática não pode satisfazer... Necessidade de fugirmos a nós próprios, isto é, 

de nos perdermos algures, de esquecermos os nossos limites, de melhor 

participarmos no mundo... ou seja, no fim das contas fugirmo-nos para nos 

reencontrarmos. Necessidade de nos reencontrarmos, de sermos mais nós 

próprios, de nos elevarmos à imagem desse duplo que o imaginário projeta 

em mil e uma vidas extraordinárias... [grifo do autor] 

 Tornar-se outra pessoa, ter outra possibilidade de existência sensível reconfigura 

nossos limites, aproximações e participações. O afastamento temporário propiciado pelo 

assistir de um filme permite o pensar, assim como o projetar e o analisar.  

 Tomo como ponto de partida de escrita o caráter sensível pelo qual toda 

produção cinematográfica (e antropológica) passa, pois é através do deslocamento 

afetivo, assim como da transferência de experiências, do explorar das diferenças e do 

repensar pessoal, teórico e analítico propostos pelas películas, e consequentemente do 

meu olhar sobre tais, que uma reflexão acerca das ligações entre cinema e antropologia 

se torna possível. Em certa medida, um olhar constrói o outro e cada maneira de 

enxergar faz parte da outra. A antropologia faz parte do cinema e o cinema faz parte da 

antropologia.  
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 O „antropólogo-espectador‟ 
1
aparece então como figura desse duplo assistir. 

Como pessoa “que toma o cinema como „campo‟, passível de observação e 

interpretação antropológica.” (HIJIKI, 2012, p. 31). É a partir do interesse, dos métodos, 

mas principalmente de um olhar antropológico (mas não somente deste) que os filmes 

ficcionais podem ser vistos como uma espécie de documento cultural. Tais películas 

seriam documentos culturais, que 

“(...) projetam imagens do comportamento humano social por serem 

ficcionais. Para o autor [Weakland], essas imagens podem refletir premissas 

culturais e padrões („patterns”) de pensamento e sentimento. Elas podem 

influenciar o comportamento dos espectadores e iluminar o comportamento 

real, se forem similares ou diferentes dele.” (Ibidem, p.42) 

 Neste sentido a possibilidade de análise cultural e social se dá, pois o cinema não 

é somente visto como uma representação da realidade, este também passa a ser 

considerado como um local de reflexão e produção de significados, subjetividades e 

interações. Coloca-se como espaço de construção coletiva, onde demonstra elaborações 

sociais, culturais e históricas a respeito dos mais diversos desejos e fantasias que 

povoam e elaboram o inconsciente individual e coletivo (BENJAMIN apud 

ADELMAN et al, 2011).  

O cinema, assim como outros meios midiáticos, se coloca como território e 

articulação de fenômenos sociais e culturais, como meio de produção e recepção e 

também enquanto representação das dinâmicas do mundo contemporâneo. Como aponta 

Maluf et al (2010, p. 11 apud SILVA, 2012, p. 39), a mídia, e neste caso em específico 

as produções cinematográficas ressaltam: “aparelho ideológico, forma e veículo de 

representação, regime de subjetivação, modo de disciplinamento ou controle, território 

de sociabilidade, espelho (lacaniano) das nossas subjetividades, a grande mitologia do 

tempo presente”. 

 É a partir do entendimento dos filmes, e do cinema em si, como um processo de 

sintetização de visões de mundo, de narrativas social e culturalmente construídas que a 

análise antropológica adquire crucial importância. Esta possibilita, questiona e analisa o 

desenvolvimento de identificações, embates, descentramentos, mas também de 

                                                           
1
 Não somente o antropólogo, mas também a antropóloga ou qualquer outra possibilidade e vontade de 

identificação.  
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normalizações. Surge como reflexão para ações, identidades e condutas, da mesma 

forma que os filmes analisados nesta monografia.  

 Desta forma aponto que tanto Tomboy
2
 quanto XXY 

3
 podem ser vistos através 

da perspectiva apresentada por James J. Dean (2007 apud SILVA, 2012). Para este autor 

as produções cinematográficas com enfoque em discussões e temáticas de gênero 

perpassam principalmente dois pontos de vista. Aquela “do centramento identitário, que 

pode se pautar por uma „normalização‟ de indivíduos e relacionamentos, e a do 

descentramento de identidades sexuais ou o desafio à concepção unitária e estática 

destas.” (Ibidem, p. 33). No caso desta análise, ambas as películas dizem respeito ao 

segundo ponto de vista.  

Por meio desta diferenciação o autor ainda propõe a divisão dos filmes com 

temáticas ligas a gênero e sexualidade, em três modelos de visibilidade “gay ou lésbica” 

(como este o chama). Tais modelos visam propiciar três diferentes visões e análises a 

respeito dos filmes encontrados em festivais de cinema LGBTT
4
.  

 Em um primeiro momento encontra-se o que Dean coloca como A visibilidade 

no mainstream hollywoodiano. Tais imagens se dirigem então “a uma prática de 

„normalização‟ na apresentação desses personagens. Essa „normalidade gay‟ é 

construída sobre padrões convencionais de gênero [...]” (Ibidem, p. 34). Em outras 

palavras é possível dizer que tal cinema, com um amplo caráter comercial, surge a partir 

de filmes onde a homossexualidade é normalizada nos mesmos termos da 

heterossexualidade.  

                                                           
2
 Título no Brasil: Tomboy; Título Original: Tomboy; País de Origem: França; Gênero: Drama; 

Classificação etária: 10 anos; Tempo de Duração: 82 minutos; Ano de Lançamento: 2011; 

Estúdio/Distrib.: Hold up Films; Direção e roteiro: Céline Sciamma. 
3
 Título no Brasil: XXY; Título Original: XXY; País de Origem: Argentina, Espanha, França; Gênero: 

Drama; Classificação etária: 16 anos; Tempo de Duração: 86 minutos; Ano de Lançamento: 2007; 

Estúdio/Distrib.: Historias Cinematograficas Cinemania, Wanda Visión S. A., Pyramide Films; Direção e 

roteiro: Lucía Puenzo. 
4
 Não irei me deter sobre tal temática, mas acredito ser relevante apresentar um pequeno apontamento 

sobre o assunto, já que ambos os filmes possuem trajetórias de circulação e premiação em diversos 

festivais ao redor do mundo. Sobre os festivais LGBTT de cinema tomo como ponto de reflexão o artigo 

de Karla Bessa, Os festivais GLBT de cinema e as mudanças estético-políticas na constituição da 

subjetividade. Para a autora, e em certa medida nos filmes aqui analisados, é possível, e também 

relevante, pensar a importância de tais eventos (e filmes) no que concerne a constituição de práticas 

representacionais; como ela mesma aponta: “Um dos pontos de partida do circuito de festivais GLBT, nos 

anos 1990, é o fato de serem primeiramente constituídos e constituintes de práticas representacionais que 

visam tornar presente, de modo positivo, imagens (função de mimesis, muitas vezes espelhada; noutras, 

autocrítica e bem humorada) relativas ao universo „homo‟ e seus arredores” (BESSA, 2007, p. 260).  
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 Já a outra perspectiva apresentada pelo autor diz respeito A visibilidade do 

“ponto de vista gay e lésbico”. Nestes filmes nota-se um deslocamento diferente 

daquele apresentado pelo mainstream hollywoodiano; as imagens destes, mesmo que 

não refutando lógicas binárias e heteronormativas, colocam como principal objetivo o 

foco em imagens marginais ou ausentes (Ibidem, p. 35).  

 A terceira e última perspectiva apontada é apresentada com o nome de O 

descentramento do queer cinema. Esta é compreendida pelo autor como “uma resposta 

às narrativas consideradas „normalizadoras‟ dos dois modelos anteriores, geralmente 

apostando em modelos mais fluídos de constituição de personagens (...)” (Ibidem, p. 

39). É a partir desta última visão que proponho analisar a trajetória das personagens e 

dos filmes Tomboy e XXY.  

 Foi levando em consideração tanto os apontamentos trazidos por James J. Dean 

a respeito das diferentes perspectivas e propostas de um cinema LGBTT , assim como 

aqueles colocados por Rose Hijiki ao tratar da relação antropologia-cinema ou até 

mesmo cinema-antropologia, que procurei desenvolver a análise dos filmes. Como bem 

aponta Geertz (2004 apud HIJIKI, 2012, p. 20) busquei utilizar “a arte não [como] 

simples reflexo da sociedade, mas [como] um modo de pensamento sobre a vida 

social.”.  

 A análise dos filmes proposta neste texto busca trabalhá-los não a partir de uma 

perspectiva onde a imagem ocupa uma posição central
5
, mas sim através da exploração 

de aspectos relacionados à construção de cena, tais como: diálogos, relação entre 

personagens, utilização de planos de câmera.  

Tendo isso em vista, posso dizer que o pensamento central deste trabalho gira 

em torno de três pilares principalmente. O conceito de sexo, a definição de identidades 

através deste mesmo conceito e o refletir acerca de identidades fragmentadas. Em cada 

capítulo trago a decupagem, em formato descritivo, de duas cenas, uma de cada filme, 

com o intuito de desenvolver uma análise a respeito dos temas acima propostos. 

 No primeiro capítulo estabeleço a análise dos filmes em relação à construção 

sócio-histórica do sexo enquanto um conceito de interpretação e definição de pessoas e 

vivências; enquanto uma categoria interpretativa ampla (e não somente 

                                                           
5
 No que diz respeito tanto a produção quanto ao estudo destas. 
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fisiológica/anatômica) que aparece como resposta e produto de transformações sociais e 

culturais e como expressão da transformação de paradigmas. É a partir da análise da 

mudança interpretativa na definição de sexo (do isomorfismo para o dimorfismo 

sexual), em conjunto com as contribuições dadas pela antropologia feminista no sentido 

de combater definições e argumentos biológicos, que procuro traçar uma argumentação 

que permita analisar o sexo enquanto uma teoria de interpretação de corpos, social e 

culturalmente específica. 

Já no segundo capítulo busco delimitar por meio de outras duas cenas, o como a 

definição por uma identidade fixa se coloca como um imperativo; como uma 

necessidade de consonância entre corpo e órgão sexual/genitália, a qual se expressa por 

meio de ações, atitudes, comportamentos e desejos. A análise de tal questão se dá por 

meio de uma argumentação que coloca as técnicas de poder, que perpassam e 

constituem o dispositivo de sexualidade, como fator preponderante para a determinação 

do sexo enquanto um conceito síntese de explicação e determinação de identidades.  

No terceiro e último capítulo intento debater outras duas cenas escolhidas, de 

maneira a discutir as possibilidades de entendimento, reflexão e questionamento que 

ambos os filmes propiciam no que se diz a respeito à identidade enquanto um 

imperativo de identificação fixa. A fragmentação identitária é então apresentada como 

uma possibilidade; como uma possibilidade que perpassa o terreno do desejo. É através 

deste que se torna possível pensar a identidade das personagens. O desejo não surge 

como produto de uma definição única e fixa de sexo, mas se coloca como motor de 

experiências e vivências. Como possibilidade e como construção de um novo modo de 

ver pessoas e coisas.  O desejo se coloca como agência.  
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2. SINOPSE DOS FILMES 

 

2.1 TOMBOY
6
  

7
 

FIGURA 1: LAURE/MICKAEL 

 

 O filme Tomboy conta a história de Laure/Mickael (Zoé Héran), uma criança de 

aproximadamente 10 anos.  

 A película começa com imagens da nuca de uma criança loira de cabelo curto. 

Está no carro com o pai (Mathieu Demy), olha a paisagem e sente o vento no rosto. 

Compartilham a direção do carro; Laure/Mickael faz as curvas, dá as setas; tudo indica 

para uma relação de pai e filho, pois a aparência e as roupas da criança estão distantes 

de uma feminilidade enfatizada.   

 Nas próximas cenas descobre-se que a família de Laure/Mickael está na verdade 

de mudança, chegando a um novo condomínio no subúrbio de Paris. No novo 

apartamento vemos o encontro com sua mãe (Sophie Cattani) e com sua irmã mais 

nova, Jeanne (Malonn Lévana). A mãe, que está em estágio avançado de gravidez, ao 

                                                           
6 Título no Brasil: Tomboy; Título Original: Tomboy; País de Origem: França; Gênero: Drama; 

Classificação etária: 10 anos; Tempo de Duração: 82 minutos; Ano de Lançamento: 2011; 

Estúdio/Distrib.: Hold up Films; Direção e roteiro: Céline Sciamma. 
7
 A expressão tomboy (de origem estadunidense), quando aplicado para uma menina, aproxima-se do que 

chamamos de moleca ou maria-homem.  
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receber Laure/Mickael na nova casa fala que o quarto está pintado de azul, como era do 

seu desejo.  

 A partir disso nota-se durante a continuação de todo o filme um jogo de cores 

que visam corroborar com a discussão acerca da identidade e das experiências de 

Laure/Mickael. O uso de variadas tonalidades de azul e de vermelho (principalmente em 

roupas e na decoração dos quartos das crianças) demonstra o jogo proposto entre as 

categorias de masculinidade e feminilidade.  

 Quando Laure/Mickael sai de casa pela primeira vez, ao ouvir o barulho de 

crianças brincando pelo condomínio, encontra Lisa (Jeanne Disson) que identifica a 

criança, até então desconhecida, como um menino. Laure/Mickael então se apresenta 

sob o nome de Mickael.  

 Depois de passar o dia brincando com as outras crianças Laure/Mickael está de 

novo em casa. Toma um banho de banheira com sua irmã Jeanne. Quando está 

terminando de se lavar a mãe das crianças grita para Laure sair da água. Segue-se uma 

rápida cena de nudez onde vemos o corpo de Laure/Mickael; é considerada e 

identificada como uma menina.  

 É a partir desta questão que o filme se desenvolve. Vemos através de 

Laure/Mickael um jogo de observação e aprendizado a respeito das categorias sociais de 

masculinidade e feminilidade. Ao assistir um jogo de futebol dos novos amigos, não 

está olhando para o que acontece no campo de futebol, mas sim para a maneira com que 

estes se portam durante a partida (jogam sem camisa, cospem no chão, fazem xixi na 

grama), como expressam o fato de serem meninos. O mesmo acontece quando vão 

tomar um banho de rio; Laure/Mickael corta um maiô vermelho que possui, de maneira 

a transformá-lo em uma sunga, e faz com massa de modelar um pênis para colocar 

dentro.  

 Vemos ainda no filme uma aproximação entre Lisa e Laure/Mickael. Lisa 

considera Laure/Mickael um menino diferente dos outros. A cumplicidade e o 

envolvimento entre as personagens cresce durante o filme, vai de brincadeiras na casa 

de Lisa, onde esta maquia Laure/Mickael, até um beijo escondido dos amigos.  

 Quando Jeanne descobre (através de uma visita de Lisa à sua casa) que 

Laure/Mickael está se apresentando como Mickael, as duas crianças entram em um 
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acordo/cumplicidade. Jeanne passaria a sair com Laure/Mickael todos os dias para 

brincar com as outras crianças. Contudo, um dia Laure/Mickael se envolve em uma 

briga com outro menino porque este havia empurrado Jeanne. Ao receberem a visita da 

mãe deste menino em sua casa, sua mãe descobre o que estava acontecendo.  

 No dia seguinte obriga Laure/Mickael a usar um vestido e ir esclarecer a história 

(não era um menino, mas sim uma menina chamada Laure) tanto para o menino no qual 

havia batido, quanto para Lisa. Laure/Mickael reluta em fazer isso, mas acaba indo com 

a mãe. Após confrontar tanto seu amigo quanto Lisa, sai correndo e vai para a região de 

árvores do condomínio onde encontra as outras crianças que querem saber da „verdade‟. 

Lisa é ponto intermediário da questão, é ela que verifica o “sexo” de Laure/Mickael, sua 

genitália. 

Após um período dentro de casa (alguns dias pelo que se entende), 

Laure/Mickael se encontra com Lisa na frente de seu prédio. Ela pergunta qual é o seu 

nome, e ouve em resposta: Laure.   
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2.2 XXY
8
 

FIGURA 2: ALEX 

 

  

 O filme XXY conta a história de Alex (Inés Efron), adolescente intersexual de 

15 anos que vive com seu pai Kraken (Ricardo Darín) e sua mãe Suli (Valeria 

Bertuccelli) em uma vila no litoral do Uruguai.  

 Ao nascer seus pais optaram pela não realização da cirurgia de “correção 

genital”, dando a Alex a possibilidade de escolha. Mudam-se para o Uruguai, moravam 

antes em Buenos Aires, com o intuito de fugir de médicos e curiosos. Nesta vila criam 

Alex como uma menina.  

O enredo do filme se inicia quando um casal de amigos, Ramiro (Germán 

Palacios) e Erika (Carolina Pelleretti), junto com seu filho Alvaro (Martín Piroyansky), 

vão passar alguns dias na casa da família. Ramiro é na verdade um cirurgião plástico 

que realiza a viagem com sua família com o intuito de conhecer Alex, já que estudava o 

                                                           
8 Título no Brasil: XXY; Título Original: XXY; País de Origem: Argentina, Espanha, França; Gênero: 

Drama; Classificação etária: 16 anos; Tempo de Duração: 86 minutos; Ano de Lançamento: 2007; 

Estúdio/Distrib.: Historias Cinematograficas Cinemania, Wanda Visión S. A., Pyramide Films; Direção e 

roteiro: Lucía Puenzo. 
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seu “caso” através de materiais fornecidos por Suli. Contudo, nem Alex, nem Kraken 

sabem de tal fato, assim como Alvaro não sabe que Alex é intersexual.  

 Em uma conversa na praia entre Suli, Erika e Ramiro, é possível perceber o 

questionamento e preocupação que afligem a mãe de Alex. Alex havia parado de tomar 

os medicamentos que inibem características consideradas como masculinas, mais algum 

tempo e começaria a se virilizar, deixaria de ser a menina que aparentava ser. Tal 

questionamento permeia o enredo do filme. A dúvida se coloca através da ambiguidade 

dos órgãos sexuais de Alex; seria uma menina ou um menino? 

 Os adultos acreditam que a resposta para tal pergunta se daria através da cirurgia 

de “correção genital”, através da escolha de uma genitália. Suli ao trazer Ramiro, Erika 

e Alvaro sem o total conhecimento da situação por parte de Kraken, intenta de alguma 

forma dar solução para a situação. Kraken, entretanto recusa a “ajuda médica” quando 

isto diz respeito a uma imposição sobre Alex. 

 Vê-se ainda no desenrolar da película o surgimento de uma relação afetiva e de 

descoberta sexual entre Alex e Alvaro; são flagrados por Kraken tendo relações sexuais 

e tem dificuldades em lidar com as experiências que estão vivendo.  

 O clímax do filme está em seu fim, quando Alex sofre abusos e agressões de 

outros adolescentes moradores da vila. Isto acontece, pois seu amigo Vando (Luciano 

Nóbile) conta para tais meninos que Alex é intersexual.  

 Novamente em casa, Alex tem uma conversa com Kraken a respeito de sua 

escolha (a escolha de um órgão sexual) e sobre o fazer uma denúncia à polícia. Sua 

escolha acaba sendo a de não escolher uma genitália e também a de realizar a denúncia, 

o que acabaria por fazer com que as pessoas da vila soubessem que é intersexual.  

 O filme termina com o retorno de Ramiro, Erika e Alvaro para a Argentina. 

Despedem-se nas proximidades da barca que vai em direção a Buenos Aires.   
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3. O SEXO: REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA DE 

GÊNERO  

 

Câmera corta. A imagem que inicia a cena mostra com proximidade o 

rosto de Suli; ela se encontra sentada no banco de trás de um carro 

em movimento. Observa a paisagem pelo vidro. Câmera corta. A 

próxima imagem toma o lugar da visão da personagem; um dia 

acinzentado, um mar agitado que se choca contra as pedras, uma 

grama enlameada de um tom verde-escuro. Câmera corta. A imagem 

volta para Suli, ela diz “Pare o carro”. Câmera corta. Um carro 

prateado vai diminuindo a velocidade e para na lateral da estrada. 

Câmera corta. Suli continua olhando fixamente para fora do carro 

“Tenho certeza que foi aqui”. Câmera corta. Ao fundo vê-se um céu 

nublado, um mar escuro, grandes pedras que possibilitam um local 

para se ter uma vista panorâmica do oceano, uma grama alta e a voz 

de Suli ao fundo “Aqui fiquei grávida de Alex”. Câmera corta. Suli 

olha para Érika rapidamente como que para confirmar que a estavam 

ouvindo. Câmera corta. Mostra o rosto de Érika virado para o lado 

possibilitando que enxergue Suli no banco de trás do carro; “Ainda 

morávamos em Buenos Aires” continua a falar. Câmera corta. O 

rosto de Ramiro é focalizado, por detrás de seu rosto é possível ver 

que a porta do passageiro se abre e Suli sai do carro. Câmera corta. 

A imagem mostra agora o carro parado e Érika saindo do veículo, 

fechando a porta com um cuidado vagaroso e aproximando o casaco 

de seu corpo. Olha para Suli que está caminhando em direção as 

pedras; a câmera segue seus gestos e suas movimentações. Câmera 

corta. Suli encontra-se nas rochas, vestida com um casaco largo 

verde por cima de mais outros dois, ouve-se ao fundo o barulho do 

vento ao encontro do mar. Ela pega um cigarro acende e traga, solta 

a fumaça. Câmera corta. Uma imagem bastante próxima do mar 

batendo em pedras menores. Câmera corta. Ramiro caminha, com as 

mãos nos bolsos, em direção as duas mulheres que já se encontram 

nas rochas. Câmera corta. Érika e Suli aparecem juntas na mesma 
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imagem; “Pensar que eu tinha medo que alguém nos visse” diz Suli 

com um pequeno sorriso perpassando seus lábios; “Todo o tempo 

pensava que podia passar alguém e que poderia ver”. Neste instante 

Ramiro entra no quadro da imagem e a câmera se movimenta um 

pouco para o lado esquerdo, permitindo uma visão parcial e bem 

próxima do ombro direito e da nuca de Ramiro, enquadrando desta 

forma Érika e Suli. Mais um trago no cigarro e a afirmação “É 

ridículo”. “O que é ridículo?” pergunta Érika. “Que estivesse tão 

preocupada com os outros. Todo o tempo te perguntam: Você está 

grávida? É menino ou menina? Lá na clínica é a primeira coisa que 

te perguntam”. Câmera corta. A imagem foca em Ramiro que 

pergunta “Há quanto tempo que ela não toma os corticoides?”. 

Câmera corta. Volta a focalizar Érika e Suli. Érika olha para Suli 

com o olhar preocupado e com a mão direita sobre o peito; Suli 

mantém seu olhar fixo no chão e permanece um silêncio até responder 

com a voz embargada “Não sei, duas semanas, mais ou menos”, olha 

para Ramiro. Câmera corta. Ele em tom assertivo fala “Sabe o que 

vai acontecer se ela não tomar mais”. Câmera corta. Suli afirma com 

um movimento de cabeça, incapaz de soltar alguma palavra. Érika é 

quem pergunta “O que vai acontecer?” “Vai se masculinizar. Vai 

mudar tudo. Seu corpo, seus ciclos... Vai parar de desenvolver-se 

como mulher”. A câmera se movimenta levemente de maneira a 

acompanhar a saída de Suli que se retira da conversa, passando por 

detrás de Érika e caminhando pelas pedras. Érika para Ramiro 

“Basta”. Câmera corta. A imagem mostra Suli de corpo inteiro, esta 

de pé, fuma, olha o horizonte. Câmera corta. Fim de cena. 
9 

 É menino ou menina? Homem ou mulher. A pergunta feita traz consigo uma 

definição, uma demarcação. O sexo. Demarcação social, cultural, histórica, política, 

biológica, anatômica. A pergunta subentende uma resposta única, fixa e excludente, 

pois ser um não é ser o outro. Mas voltemos ao princípio do que constitui esta reflexão. 

 O sexo. 

                                                           
9
 Cena do filme XXY.   
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 Compreender o que se conhece atualmente como sexo é também entender os 

processos de construção que este mesmo conceito passou. O termo construção perpassa 

não somente o que atualmente se entende por sexo, mas também o que se compreende 

como corpo e o que se define como mulher e como homem. Dessa forma, apreender o 

caráter mutável e processual das teorias de interpretação dos sexos torna possível o 

questionamento deste mesmo conceito enquanto verdade imutável e fixa, enquanto 

natureza unívoca e inequívoca do ser. 

 A noção de sexo se transforma ao longo de um amplo conjunto de processos 

históricos, culturais e políticos e se relaciona com as definições sociais de 

masculinidade e feminilidade. Portanto, falar sobre a construção da diferença 

incomensurável que o sexo acaba por explicitar requer compreender, em um primeiro 

momento, a trajetória dos mecanismos de sua própria constituição. É ter em mente quais 

foram as construções conceituais e os arranjos contextuais que permitiram que a 

categoria sexo tivesse um caráter de unidade irrevogável. Como aponta Foucault: 

Primeiro, a noção de “sexo” permitiu agrupar, de acordo com uma unidade 

artificial, elementos anatômicos, funções biológicas, condutas, sensações e 

prazeres e permitiu fazer funcionar esta unidade fictícia como principio 

causal, sentido onipresente, segredo a descobrir em toda parte: o sexo pôde, 

portanto, funcionar como significante único e como significado universal. 

Além disso, apresentando-se unitariamente como anatomia e falha, como 

função e latência, como instinto e sentido, pôde marcar a linha de contato 

entre um saber sobre a sexualidade humana e as ciências biológicas da 

reprodução; desse modo aquele saber, sem nada receber realmente dessas 

últimas – salvo algumas analogias incertas e uns poucos conceitos 

transplantados – ganhou, por privilégio da vizinhança, uma garantia de quase 

cientificidade; mas através dessa mesma vizinhança, certos conteúdos da 

biologia e da fisiologia puderam servir de princípio de normalidade à 

sexualidade humana. (FOUCAULT, 2011, p. 168 e 169) 

É por meio deste argumento apontado por Foucault, de entender o sexo como 

uma categoria interpretativa ampla, uma unidade artificial que permite abarcar não 

somente elementos anatômicos e biológicos como fatores explicativos e determinantes, 

mas também saberes jurídicos, condutas, prazeres, sensações, contextos e percepções 

que busco delinear trajetórias, compreensões e interpretações a respeito da maneira 

como esta mesma categoria foi construída e questionada.  
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Sexo se apresenta então, por meio desta reflexão, como uma interpretação. Uma 

interpretação de mundo, uma categoria que se transforma na medida em que também 

ocorrem transformações de paradigmas e modificações em contextos sociais. Nota-se 

então a partir do início do século XVIII uma transformação na maneira de interpretar e 

compreender não somente o sexo, mas principalmente o mundo.  

É neste contexto de mudanças sociais e políticas que o Iluminismo surge 

enquanto potência intelectual, como proposta filosófica, científica e social que acaba 

por combater os valores e forças que regiam a sociedade europeia até então. Também 

conhecido com Século das Luzes, tal período é reconhecido pelas transformações na 

estrutura social da Europa.  

Dessa forma, compreender as propostas dos pensadores iluministas em termos 

políticos, filosóficos e sociais é ter em mente o desejo de ruptura com o que se entendia 

como mundo. Afastar-se do controle e poder da Igreja Católica, assim como da 

autoridade e comando das monarquias por direito divino vistas na Idade Média, 

tornavam-se símbolo das urgências de uma nova época. 

A iminente queda do Antigo Regime, caracterizado principalmente pelo poder 

do monarca e da Igreja Católica, em conjunto com o que se pode chamar de lutas 

revolucionárias como, por exemplo, a Revolução Francesa, abriam espaço para as 

proposições feitas pelos pensadores iluministas. Concepções como liberdade, igualdade 

e progresso serviam de fundamento para uma transformação da sociedade; a razão se 

tornava o mais novo instrumento para o alcance de qualquer tipo de conhecimento.
10

  

A ênfase na racionalidade como forma de conhecimento abre espaço para uma 

nova construção de mundo, onde noções de progresso científico e social buscam se 

instalar como parâmetros para a construção de novas ideologias e visões de mundo. As 

mudanças interpretativas para com o mundo podem ser expressas, por exemplo, por 

meio do desenvolvimento e importância que algumas correntes de pensamento 

obtiveram, dentre elas: o baconianismo, o mecanicismo cartesiano, a epistemologia 

empírica e a síntese newtoniana
11

. Tais mudanças na maneira de se pensar e fazer 

                                                           
10

 RIBEIRO, Nilson, 2010. Disponível em: <http://www.recantodasletras.com.br/redacoes/2503153>. 

Acessado em 03 abril 2015. 
11

 Baconianismo: “instituição de uma nova maneira de estudar os fenômenos naturais. A descoberta de 

fatos verdadeiros depende da observação e da experimentação reguladas pelo raciocínio indutivo. O 
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ciência: o grande valor atribuído à empiria, a compreensão mecânica e por intermédio 

de leis acerca do ser humano, expressam em grande medida a maneira como a nova 

política de gênero e de mundo estavam sendo construídas. 

É a partir deste novo contexto que o conceito de natureza surge como elemento 

de síntese e representação dos novos parâmetros propostos pelo Iluminismo e pela 

Revolução Cientifica (BLOCH e BLOCH, 1980, p. 27).  A natureza se torna expressão 

e base para uma compreensão de mundo racional, causal e mecânico. É ao mesmo 

tempo base e produto para as proposições de sua época. Acaba por expressar, através de 

uma lógica de causa e efeito, fenômenos físicos observáveis e comprováveis, essências 

e propriedades do ser, o fato de que ser algo automaticamente exclui a possibilidade de 

ser outra coisa. Expressa uma base sólida de distinções, de diferenças incomensuráveis; 

exprime a urgência de uma sociedade por explicar e pautar suas desigualdades em 

novos argumentos, em novas certezas.  

O conceito de natureza surge como ponto de definição epistemológica, como 

uma nova verdade, como uma forma de destituir da hierarquia entre homens e mulheres, 

o seu caráter de expressão do cosmos, de distinção no nível da perfeição dos seres.  Se 

os clamores por igualdade e liberdade propagados pelo Iluminismo
12

, assim como o 

argumento da não existência de bases legítimas para qualquer tipo de autoridade, 

apontavam para a falta de lógica de diversos entendimentos acerca da diferença de 

condições entre homens e mulheres, é a partir do que se entende por natureza que uma 

nova política de gênero surge; buscando instituir novas maneiras de interpretar o corpo 

e consequentemente novas formas de manter a distinção entre homens e mulheres. 

                                                                                                                                                                          
conhecimento verdadeiro resulta da concordância e variação dos fenômenos, que devidamente 

observados, apresentam a causa real dos fenômenos.”. 
Mecanicismo cartesiano: Percepção “do mundo e das relações humanas como uma grande máquina, onde 

o funcionamento das peças seguia padrões estritamente matemáticos.”. 
Epistemologia empírica: Toda evidência deve ser empírica, depende da comprovação feita pela 

experiência.  
Síntese newtoniana: A partir da teoria de gravitação universal desenvolvida por Isaac Newton, é possível 

observar o desenvolvimento de um sistema que cobre a totalidade de um certo setor da realidade, sendo 

dessa forma considerada como a maior síntese científica sobre a natureza do mundo físico.  
12

 Explicitado por exemplo por Condorcet “„rights of men result simply from the fact that they are 

sentient beings, capable of acquiring moral ideas and of reasoning concerning these ideas. [And that] 

women, having the same qualities, must necessarily possess equal rights.‟” (CONDORCET, 1791, p. 98 

apud LAQUEUR, 1986, P. 1). Tradução própria: “os direitos dos homens resultam simplesmente do fato 

de que estes são seres sensitivos, capazes de adquirir ideias morais e de argumentar a respeito destas 

mesmas ideias. [E que] mulheres possuindo as mesmas qualidades devem necessariamente ter direitos 

iguais.”. 
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Como aponta Laqueur, 

Quando, por várias razões, a ordem transcendental preexistente ou os 

costumes de tempos imemoriáveis tornaram-se cada vez menos uma 

justificativa plausível para as relações sociais, o campo de batalha do gênero 

mudou para a natureza, para o sexo biológico. A anatomia sexual distinta era 

citada para apoiar ou negar todas as formas de reivindicações em uma 

variedade de contextos sociais, econômicos, políticos, culturais ou eróticos. 

(LAQUEUR, 2001, p. 192) 

 Nota-se dessa forma, que “no campo de batalha de gênero”, a mudança de 

paradigma interpretativo das diferenças entre homens e mulheres, do isomorfismo 

sexual para o dimorfismo sexual, expressa em grande medida a maneira pela qual as 

relações sociais e os contextos histórico-políticos propiciaram e até mesmo deram 

suporte para que tais mudanças se tornassem mais uma vez expressão de verdades 

inequívocas sobre os seres.  

 Até então a distinção homem/mulher era pensada 
13

em termos de isomorfismo 

sexual, de um modelo de sexo único, na similitude dos órgãos reprodutivos de homens e 

mulheres. A diferença não se daria por tais órgãos, idênticos em forma e tipo, 

encontrados internamente nas mulheres e externamente nos homens, mas sim no modo 

como o corpo se relaciona com o cosmos, e como tal relação expressa o nível de 

perfeição dos seres. Pode-se dizer que o grau de perfeição dos seres, assim como o 

modo de se relacionar com o cosmos, era expresso pela quantidade de calor atribuída a 

cada corpo. O ponto ótimo de tal quantificação era relacionado à externalidade dos 

órgãos reprodutivos, ou seja, à figura do homem. Desta forma, ser homem, representava 

estar mais perto de um sinal de perfeição corporal e cósmica, era estar em consonância 

com um nível de calor que possibilitasse a externalização dos órgãos sexuais. Já ser 

mulher podia ser visto como a presença de um nível de calor insuficiente para a 

externalização destes mesmos órgãos. Ou seja, a internalidade dos órgãos reprodutivos 

era vista como expressão de uma posição de inferioridade na escala de perfeição dos 

seres e do cosmos. Percebe-se então que a quantidade de calor atribuída a cada corpo, 

enquanto expressão da relação entre cosmo e pessoa, tinha como molde principal de 

perfeição a externalidade dos órgãos reprodutivos, o corpo masculino. (LAQUEUR, 

1986, p. 4) 
                                                           
13

 Não digo aqui que uma interpretação dos sexos (isomorfismo) simplesmente dê lugar para a outra 

(dimorfismo). Estas coexistem, são repensadas e reformuladas conjuntamente, adquirem nova roupagem. 
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 Já com os princípios de mudança interpretativa, expressa pelo dimorfismo 

sexual, “Os órgãos reprodutivos passaram de pontos paradigmáticos para mostrar 

hierarquia ressonantes através do cosmo ao fundamento da diferença incomensurável” 

(LAQUEUR, 2001, p. 189). Ou seja, estes mesmos órgãos, que antes eram somente um 

dos inúmeros pontos de expressão de uma diferença postulada pelo grau de perfeição 

dos seres, passam a ser reflexo e verdade última das diferenças entre homens e 

mulheres. Foi por meio das ditas descobertas da anatomia e da biologia, mas 

principalmente em virtude de um novo contexto político que estas novas evidências se 

tornaram o carro-chefe da perpetuação da desigualdade entre os gêneros. Dessa forma, 

pênis e vagina, testículo e útero, se tornam expressões de diferenças incomensuráveis 

entre os seres; homens e mulheres não poderiam ser vistos como iguais, pois 

exatamente o que os diferenciam, os órgãos reprodutivos, também os definem enquanto 

essência. Se pênis e testículo definem o que é ser homem, utilizando-se da mesma regra 

pensar em vagina, útero, ovário e menstruação é automaticamente pensar na definição 

do que é ser mulher.  

  As diferenças de gênero passam então a ter uma nova roupagem, a serem 

expressas e se apoiarem em outras verdades, em outros paradigmas; na verdade 

inexorável que a biologia e a anatomia, em conjunto também com a medicina, a 

psicologia e o direito, passam a inscrever nos seres, mas principalmente nos corpos. 

Contudo entender toda esta gama de mudanças como produto simplesmente das 

“descobertas” científicas é com certeza deixar de lado todo um contexto político que 

propiciou o surgimento destas novas verdades. É também, não levar em conta o fato de 

que por um considerável período de tempo estas mesmas “descobertas” da biologia não 

se mostraram suficientes para determinar as novas bases que colocariam o sexo, 

enquanto diferença anatomo-morfológica, como base da incomensurável e inerente 

diferença e definição de homens e mulheres. Como aponta Laqueur, 

Instead of being the consequence of increased scientific knowledge, new 

ways of interpreting the body were rather, I suggest, new ways of 

representing and indeed of constituting social realities. As Mary Douglas 

wrote, “The human body is always treated as an image of society and … 

there can be no natural way of considering the body that does not involve at 

the same time a social dimension.” […] The new biology, with its search for 

fundamental differences between the sexes and its tortured questioning of the 

very existence of women‟s sexual pleasure, merged at precisely the time 
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when the foundations of the old social order were irremediably shaken, when 

the basis for a new order of sex and gender became a critical issue of political 

theory and practice
14

. (LAQUEUR, 1986, p. 4) 

 As mudanças na maneira de interpretar o mundo, assim como de se 

pensar e fazer ciência, expressam em grande medida a maneira como a nova política de 

gênero estava sendo construída. A diferenciação incomensurável do corpo, expressa 

pelos órgãos reprodutivos, passa a ser tomada como base e resposta para a perpetuação 

das distinções de gênero. A hierarquia entre homens e mulheres muda de roupagem, 

adquire um caráter de distinção imanente. A biologia, a anatomia, a medicina, a 

psicologia e o direito passam então a outro patamar de relevância política e histórica; se 

tornam agora expressão da verdade única que a interpretação binária do sexo tem a dizer 

sobre homens e mulheres.  

O corpo se torna campo de batalha e o sexo o principal agente desta guerra. O 

sexo como diferença anatomo-morfológica se molda, sobretudo através de uma ciência 

da natureza. De uma ciência que tem como base de interpretação e resposta uma 

natureza fixa, a ser explorada e descoberta. De um corpo biológico e natural que 

expressa e define uma verdade única sobre si mesmo. Uma verdade binária e 

normatizada pela natureza. 

A natureza se torna símbolo do que não pode e deve ser mudado. Torna-se 

expressão daquilo que é e que por ser, já se define de antemão.  

Desta maneira, as ditas descobertas científicas, realizadas através de métodos 

“imparciais, observáveis e comprováveis”, acabam por descobrir a natureza dos corpos 

masculino e feminino, mostram por meio de fenômenos físicos e biológicos, as 

propriedades anatômicas e morfológicas que diferenciam homens e mulheres.  

Acabam por moldar e produzir corpos e sexos como hoje os conhecemos.  

                                                           
14

 Tradução própria. “Em vez de ter sido a consequência de um aumento no conhecimento científico, eu 

sugiro que as novas maneiras de interpretar o corpo foram na verdade novos jeitos de representar e de 

realmente constituir realidades sociais. Como Mary Douglas escreveu „O corpo humano é sempre tratado 

como uma imagem da sociedade e... não pode haver nenhuma maneira de considerar o corpo que não 

envolva ao mesmo tempo uma dimensão social.‟ [...] A nova biologia, com a sua busca por diferenças 

fundamentais entre os sexos e seu interrogatório torturante a respeito da existência do prazer sexual das 

mulheres, emergiu precisamente no período em que os fundamentos da velha ordem social haviam sido 

irremediavelmente abalados, quando a base para uma nova ordem de sexo e gênero se tornou uma questão 

crítica da teoria e prática política”.  
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Definem a existência das pessoas por meio de um modelo binário de 

classificação corporal. Pênis, testículo, esperma, vagina, ovário, útero e menstruação são 

os nomes dados àquilo que é empiricamente observável e que pode cientificamente ser 

classificado como diferente. O gênero é então corporificado. E corporificado em dois 

modelos gerais e excludentes. Ser homem é não ser mulher, em corpo e em essência e 

ser mulher definitivamente não é ser homem, em essência e em corpo. O sexo dita quem 

somos. Opera como princípio unificador do ser. Por meio do caráter abstrato de sua 

unidade, o sexo aparece como ponto de determinação e constituição de ações, 

sentimentos, corpos e prazeres. Padrões de normalidade corporais e de conduta são 

definidos pelo grau de cientificidade, e consequentemente verdade, que a biologia 

possui e que o sexo acaba por expressar.   

É exatamente na tentativa de combater tais definições e argumentos biológicos e 

deterministas, que antropólogas feministas dos anos 70 enfatizaram a importância de 

distinguir sexo biológico de gênero
15

. Buscou-se então demonstrar que as categorias 

homem e mulher denotam “cultural constructs rather than natural kinds” 
16

(MOORE, 

1994, p. 814). A partir de Margaret Mead, em Sexo e Temperamento (1935), é possível 

notar o surgimento de uma abordagem que procura mostrar a variabilidade cultural nas 

representações de feminilidade e masculinidade. Tal visão foi estendida e desenvolvida 

nos anos 70; muitos dados etnográficos apontavam para variações nas categorias 

“mulher” e “homem” e suas significações em diferentes contextos culturais, assinalando 

para o fato de que as diferenças biológicas entre os sexos não podem servir como bases 

universais para as definições sociais de gênero (MOORE, 1994, p. 814).  Tais dados 

adquirem crucial importância, pois mostram que as diferenças e relações de gênero são 

culturalmente e historicamente variáveis.  

Contudo a relação entre sexo e gênero não havia sido totalmente problematizada. 

De acordo com Yanagisako e Collier,  

                                                           
15

 “Por „gênero‟, eu me refiro ao discurso sobre a diferença dos sexos. Ele não remete apenas as ideias, 

mas também as instituições, a estruturas, a práticas cotidianas e a rituais, ou seja, a tudo aquilo que 

constitui as relações sociais. O discurso é um instrumento de organização do mundo, mesmo se ele não é 

anterior à organização social da diferença sexual. Ele não reflete a realidade biológica primária, mas ele 

constrói o sentido desta realidade. A diferença sexual não é a causa originária a partir da qual a 

organização social poderia ter derivado; ela é mais uma estrutura social movediça que deve ser ela mesma 

analisada em seus diferentes contextos históricos.” (SCOTT, 1998, p. 15 apud GROSSI, 1998, p. 5) 
16

 Tradução própria: “construções culturais em vez de tipos naturais”.  
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Thus, while it is acknowledged that gender constructs are not determined by 

biological sex differences, there has been a tendency, in much social science 

writing, to assume that gender categories and gender meanings are cultural 

devices designed to comprehend and manage the obvious fact of binary sex 

differences. These sex differences, in turn, are taken to be clearly visible in 

the physical attributes of the human body, and are recognized as crucial for 

the biological reproduction of human populations. In short, there has been an 

implicit assumption that binary biological sex differences underlie, even if 

they do not determine, gender categories and gender relations
17

 

(YANAGISAKO e COLLIER, 1987, p.15 apud MOORE, 1994, p. 814 e 

815) 

Mesmo que diversos trabalhos etnográficos trouxessem à luz a variabilidade de 

relações e categorias de gênero ao redor do planeta, ainda tomava-se como certo que 

estas mesmas relações e categorias eram na verdade expressão do óbvio fato que a 

diferença sexual binária tornava explicito. Era como se fosse dito que as categorias 

“homem” e “mulher” poderiam ser encontradas de diferentes formas nas mais diversas 

culturas, mas tais formas não poderiam deixar de se basear e tomar como certo as 

diferenças anatômicas e morfológicas que o corpo claramente expressava.  

Como mostram Yanagisako e Collier, a tentativa das antropólogas feministas em 

apontar para as diferenças entre “homens” e “mulheres” como não sendo originárias da 

biologia, mas sim de diferentes contextos culturais e históricos, como apontado em 

diversos dados etnográficos 
18

, acabou por mostrar que muitos dos estudos de gênero e 

de parentesco adotavam uma premissa ocidental de reprodução humana. 

Tal modelo de reprodução assume que a diferença entre a mulher e o homem é 

“natural”, dada na biologia, e que as construções sociais de gênero se estruturam sobre 

essas diferenças. Contudo, estas últimas não são consideradas como sendo produto de 

uma determinada época, contexto e cultura. Nota-se dessa maneira, que tal modelo de 

                                                           
17

 Tradução própria. “Desta forma, enquanto as construções de gênero são reconhecidas como não sendo 

determinadas pelas diferenças sexuais biológicas, há uma tendência, em boa parte dos escritos nas 

ciências sociais, que dá por certo que os significados e as categorias de gênero são aparelhos culturais 

projetados para compreender e administrar o fato óbvio das diferenças binárias dos sexos. Essas 

diferenças sexuais, por sua vez, são tomadas como sendo claramente visíveis nos atributos físicos do 

corpo humano, além de serem reconhecidas como cruciais para a reprodução biológica das populações 

humanas. Em resumo, existe uma suposição implícita de que as diferenças sexuais biológicas binárias 

formam a base das categorias e relações de gênero, mesmo que não as determinem.” 
18

 Tais dados apontavam que a ênfase nas diferenças biológicas (ou melhor, supostas diferenças) 

possuíam graus de relevância distintos de cultura para cultura. 
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interpretação assume que o gênero está enraizado em uma lógica binária que tem na 

diferença biológica do sexo sua garantia.  

 É por meio de tal premissa, da diferença sexual binária como suporte para a 

definição de gênero, que as autoras citadas acima buscam desenvolver seu argumento. 

Ao tomar como ponto de partida a mesma enunciação, elas buscam rejeitar a dicotomia 

entre sexo e gênero como fatos biológicos e culturais respectivamente. Sua análise traz à 

tona o caráter de construção social de ambos os termos: sexo e gênero. Como destaca 

Moore, 

This expectation rests on their view that both sex and gender (rather than 

gender alone) are socially constructed, each in relation to the other. Bodies, 

physiological processes and body parts have no meaning outside of socially 

constructed understandings of them. Sexual intercourse and human 

reproduction are not just physiological processes, they are also social 

activities. The notion of sex, like the concept of gender, is constructed within 

a set of social meanings and practices: it therefore cannot be a pre-social fact 

19
(1987:31). (MOORE, 1994, p. 816) 

 Ao salientar o caráter de construção social tanto da noção de sexo como das 

próprias afirmações a respeito dos corpos, as autoras buscam dessa forma dar atenção 

para as suposições culturais ocidentais que estão inseridas em nossas próprias categorias 

analíticas. Mostram que até “the supposed natural or biological facts of sex are subject 

to interpretation and reinterpretation in the context of a specific discourse of sex and 

sexual identity.” 
20

(MOORE, 1994, p. 817).  

 Buscam dessa maneira, mostrar que o sexo enquanto uma categoria unitária 

(binária e exclusiva) é estabelecida nas e através das práticas discursivas ocidentais, o 

que implica que não se pode afirmar que o conceito ocidental de sexo seja implícito às 

construções de gênero em todo o mundo.  

                                                           
19

 Tradução própria. “Esta expectativa recai na visão de que ambos, sexo e gênero (ao invés de somente 

gênero), são construídos socialmente, um em relação ao outro. Corpos, processos fisiológicos e partes do 

corpo não possuem qualquer significado fora de seus entendimentos socialmente construídos. Relações 

sexuais e reprodução humana não são somente processos fisiológicos, são também atividades sociais. A 

noção de sexo, assim como o conceito de gênero, é construída conjuntamente com um conjunto de 

práticas e significados sociais, portanto não pode ser um fato pré-social.”  
20

 Tradução própria. “os fatos supostamente naturais ou biológicos do sexo são sujeitos à interpretação e 

reinterpretação no contexto de um discurso específico de sexo e de identidade sexual.”  
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 Em outras palavras, o sexo enquanto uma unidade biológica primária não existe 

isoladamente, mas em relação a um amplo contexto social, cultural e político que 

delimita a maneira como práticas discursivas culturalmente específicas dão sentido a 

diferentes práticas corporais.  

 O sexo se apresenta então como um discurso interpretativo ocidental que busca 

dar sentido, assim como limitar e delimitar, corpos, práticas corporais, sensações, 

prazeres e formas de agência.  

Retorno agora para a cena do filme XXY descrita no início deste capítulo. A fala 

de Suli, mãe da personagem Alex, “Todo o tempo me perguntam. – Você está grávida? 

– É menino ou menina? Lá na clínica, é a primeira coisa que perguntam.” se traduz 

aqui enquanto expressão de uma normatização e essencialização do sexo. Anteriormente 

ao nascimento de cada pessoa a definição ocorre ou então busca ser feita. Ou se é 

menino, ou se é menina. No caso de Alex, a definição do sexo, e consequentemente de 

sua identidade de gênero, se torna um imperativo marcado pela ambivalência. Ter 

nascido com as duas genitálias, pênis e vagina, e não ter realizado uma cirurgia de 

“correção genital”, acaba por criar em sua vida uma “necessidade” de definição.  

 O sexo enquanto definição de anatomia e morfologia únicas, não possibilita 

escolhas, oferece regulações; “cumpre falar de sexo como de uma coisa que não se deve 

simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular 

para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo” (FOUCAULT, 2011, p. 

30 e 31). Assim como para Foucault, o sexo aparece nesta cena como uma técnica, 

como um complexo dispositivo de poder e saber que permite integrar “os instrumentos e 

os textos, os discursos e os regimes do corpo, as leis e as regras para a maximização da 

vida, os prazeres do corpo e a regulação dos enunciados de verdade” (PRECIADO, 

2014, p. 154).  

Suli ao relembrar das recorrentes perguntas a respeito do sexo de Alex acaba por 

apontar para a necessidade imperativa, que os mais diversos discursos buscam instituir, 

acerca do que Alex deve ser. O sexo não seria “algo causal ou unívoco, anterior ou livre 

de qualquer relação de poder” (COLLING e SANTOS, 2011, p. 238), o sexo ultrapassa 

uma mera definição biológica. Torna-se parte constituinte das relações sociais, 

expressão de discursos normalizantes, poder ditado por leis e interdições, ou seja, ocupa 

o lugar de totalidade inequívoca e verdade inquestionável do corpo e do ser. Mais do 
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que apontar para as relações de poder que conectam sexo, gênero, sexualidade e desejo, 

esta cena possibilita pensar a própria lógica binária na qual o sexo fica reduzido; como 

aponta Foucault, 

O poder seria, essencialmente, aquilo que dita a lei, no que diz respeito ao 

sexo. O que significa, em primeiro lugar, que o sexo fica reduzido, por ele, a 

regime binário: lícito e ilícito, permitido e proibido. Em seguida, que o poder 

prescreve ao sexo uma “ordem” que funciona, ao mesmo tempo, como forma, 

de inteligibilidade: o sexo se decifra a partir de sua relação com a lei. E, 

enfim, que o poder age pronunciando a regra: o domínio do poder sobre o 

sexo seria efetuado através da linguagem, ou melhor, por um ato de discurso 

que criaria, pelo próprio fato de se enunciar, um estado de direito. 

(FOUCAULT, 2011, p. 93 e 94) 

 Ao pensar no sexo como “ordem” e também como discurso, como enunciação, 

relembro da pergunta feita para Suli “É menino ou menina?”. A pergunta institui e 

pressupõe uma norma, uma ordem. Corporal, social, identitária, erótica, sexual. O sexo 

único aparece como pressuposição, mas no caso de Alex e em particular nesta cena, 

aparece como solução; de identidades, condutas e vivências.  

 Neste sentido é possível observar que as técnicas utilizadas para a atribuição do 

sexo visam extinguir qualquer possibilidade de ambiguidade sexual. Seja por meio das 

tecnologias pelas quais todas as pessoas passam, ou nas palavras de Preciado, mesa de 

operações abstrata (ecografia, etiologia pré-natal, avaliação hormonal, etc), ou através 

das operações de mudança de sexo e reatribuição sexual, mesa de operações secundária, 

nota-se a existência de regimes de regulação tanto legais quanto médicos que colocam a 

identidade sexual como produto de uma tecnologia biopolítica custosa. (PRECIADO, 

2014, p. 127 e 128). A determinação sexual aparece então como um imperativo, uma 

demarcação identitária necessária. 

 Desta forma, a pergunta feita, em face da ausência de resposta, faz com que Alex 

seja vista como uma pessoa em espera, em um hiato de discursos, uma pessoa não 

definida. Uma vivência que necessita afirmação. E a resposta prévia para tal vivência, 

pelo menos a apresentada por Suli, Ramiro e Érika na continuação do diálogo da cena 

está relacionada com a escolha de um sexo, uma expressão de gênero, mesmo que em 

um primeiro momento se deva à ingestão de medicamentos inibidores de características 

consideradas masculinas.  



31 
 

Ramiro - Há quanto tempo que ela não toma os corticoides? 

Suli - Não sei, duas semanas, mais ou menos. 

Ramiro - Sabe o que vai acontecer se ela não tomar mais.  

(Suli assente com a cabeça) 

Érika - O que vai acontecer? 

Ramiro - Vai se masculinizar. Vai mudar tudo. Seu corpo, seus 

ciclos... Vai parar de desenvolver-se como mulher. 

(Suli se distancia de ambos, caminha em direção as rochas) 

Érika – Basta! 

 O diálogo expressa uma preocupação em virtude da não escolha definitiva; da 

recusa em escolher, da recusa em continuar a modificar-se em prol de uma definição, de 

uma norma que busca se instituir no corpo e que no próprio corpo se produz. Sejam 

através de critérios biológicos, anatômicos, morfológicos, médicos, sociais ou das 

relações de poder e força entre eles, nota-se que categorias como mulher e homem 

tornam-se imperativos destas mesmas normas e/ou definições.  

 Dessa forma é possível perceber que o desenvolvimento de Alex enquanto 

mulher foi colocado em sua vida como uma escolha prévia. Mesmo não tendo realizado 

a cirurgia de “correção genital”, o fato de ter tomado medicamentos que inibiam 

características ditas masculinas se apresenta como medida de normalização corporal e 

estética. Uma normalização que se choca com a realidade do corpo de Alex, pois como 

afirma Machado (2005, p. 269 apud COLLING e SANTOS, 2011, p. 244) “os corpos 

intersex são emblemáticos „justamente porque desafiam o sistema binário de sexo e 

gênero, bem como escrutinam, em diferentes esferas sociais, os critérios utilizados para 

que alguém possa ser considerado homem ou mulher‟”. É por meio do embate, em 

grande medida não-intencional, com as estratégias de poder e saber que instituem uma 

correlação entre corpo e sexo único, que a experiência de Alex permite pensar o sexo 

não como algo causal ou unívoco, isolado de relações de poder, mas como algo 

incrustado nos mais diversos tipos de relações, percepções e vivências. Como algo 

cotidiano e rotineiro.  
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 Câmera corta. Próxima cena. A imagem que inicia esta sequência 

mostra da cintura para cima, uma criança loira, de cabelos curtos, 

vestida com uma camiseta regata larga cinza. A câmera se posiciona 

atrás dela, de maneira a mostrar no enquadramento uma visão do 

banheiro e dela mesma se olhando no espelho. Do lado esquerdo 

vemos azulejos marrons claros e uma pequena prateleira de metal de 

três andares, nesta é possível ver um par de luvas para limpeza, 

embalagens de produtos (possivelmente shampoo) e alguns 

bonequinhos de plástico (de maneira a indicar o seu uso no banho das 

crianças como forma de distração e brincadeira). A partir do centro 

da imagem é possível notar a mudança no padrão de azulejos 

(passam de marrom para branco e seu tamanho diminui 

consideravelmente). No centro da imagem vemos um espelho 

quadrado com bordas de madeira acima de uma pia branca. No canto 

direito da imagem vemos a existência de uma prateleira de madeira 

com alguns produtos de cuidado pessoal. É exatamente na frente do 

espelho que a personagem Laure/Mickael encontra-se posicionada.  

Levanta sua camiseta de modo a mostrar sua barriga e peito. Olha 

para si, olha para o espelho. Suas mãos tocam seu corpo, como que 

numa tentativa de observá-lo melhor. Tira a camiseta, puxando-a pela 

parte de trás e passando-a por cima da cabeça; a joga no chão. Olha 

novamente para o espelho. Seu olhar se direciona para seu tronco. 

Suas mãos encostam em seu peito e se deslocam para o ombro. Gira 

um pouco seu tronco de maneira a poder enxergar pelo espelho um 

pedaço das costas. Olha suas costas, seus braços, seu peito.  Aperta o 

braço como que tentando decifrar sua força. Seu olhar novamente 

recai sobre seu peito. Suspira. Câmera corta. A imagem se aproxima 

e vemos somente sua imagem refletida no espelho. Seu olhar 

claramente se direciona para o seu peito, suas mãos perpassam sua 

extensão, escondem algo que não é aparente. Seus braços se soltam 

para a lateral do corpo, apoiam-se no quadril. Olha seu tronco pela 

imagem refletida, se torce para o lado esquerdo e depois para o lado 

direito, observa suas costas. Vira para frente. Suspira. Cruza os 
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braços na altura da barriga. Cospe na pia. Um pequeno sorriso se 

esboça em seu rosto. Câmera corta. Fim de cena. 

_______ 

Câmera corta. Próxima cena. A imagem que inicia esta sequência 

mostra uma quadra de esportes onde meninos jogam futebol. Logo 

atrás desta vemos uma parede cinza, e no fundo esquerdo da imagem 

vemos uma parede viva feita de arbustos com uma entrada que leva à 

rua. É exatamente por esta abertura que a personagem Laure/Mickael 

adentra a cena. Acompanhamos a sua caminhada até a beira da 

quadra. Veste uma bermuda larga vermelha até a altura dos joelhos, 

uma camiseta larga cinza e tênis brancos. Quando chega à quadra se 

posiciona em frente à parede. Neste momento somente sua figura é 

vista na tela. Meninos começam a adentrar lentamente a imagem, 

como que voltando de algum lance do jogo de futebol. Câmera corta. 

A imagem se aproxima de Laure/Mickael no momento em que 

pergunta para um menino (sem camisa) se pode jogar. Este responde 

que sim, mas que terá que ser em seu time. Laure/Mickael, então de 

camiseta, entra para jogar no time sem camisa. A sequência de 

imagens e cortes de câmera que se segue acompanha a movimentação 

da personagem (de camiseta) dentro do jogo. Passes, chutes, corridas 

e mais corridas. O time sem camisa marca um gol. Câmera corta. A 

imagem se aproxima de Laure/Mickael no exato momento em que 

resolve tirar sua camiseta; a puxa pela parte de trás, passa por cima 

da cabeça e a joga no chão. A câmera focalizando suas costas 

acompanha sua caminhada pelo campo. Cospe no chão. Câmera 

corta. Mostra em close lateral o rosto de Lisa observando a partida. 

Câmera corta. Acompanha agora Laure/Mickael correndo sem 

camisa pelo campo com a bola nos pés, sua atitude se modifica na 

dinâmica do jogo. Corre com a bola de um lado a outro do campo. 

Interage com seus companheiros de time. Chuta ao gol. Câmera 

corta. Mostra Lisa agora de frente. Ela chama por Mickael. Câmera 

corta. Vemos Laure/Mickael andando entre seus colegas de jogo. 

Câmera corta. Lisa esboçando um tímido sorriso, segura uma garrafa 
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de plástico com um líquido verde nas mãos. Laure/Mickael entra na 

imagem. Lisa pergunta se está tudo bem; recebe a resposta afirmativa 

por um aceno de cabeça. Lisa pergunta se tem sede, com a resposta 

afirmativa oferece a garrafa. Pega a garrafa, abre, toma um grande 

gole na boca do recipiente. Lisa diz para Laure/Mickael que ele no 

caso (já que Lisa conhece a personagem somente como Mickael), joga 

bem. Ouve-se um “Obrigado” em resposta em meio a arfadas de ar. A 

garrafa é devolvida. Câmera corta. Vemos novamente Laure/Mickael 

no jogo de futebol. Corre, disputa bola, cabeceia, dribla. Faz um gol. 

Câmera corta. Vemos Laure/Mickael de costas em primeiro plano. Ao 

fundo alguns meninos, também de costas, enfileirados, estão fazendo 

xixi. Câmera corta. Vemos a personagem girando seu corpo e 

apoiando um braço no joelho e outro na frente da região pubiana; 

sua expressão facial é de nítido desconforto. Morde os lábios, franze 

o cenho, remexe o corpo de um lado para o outro. Câmera corta. A 

imagem de suas costas em primeiro plano e de um único menino 

fazendo xixi ao fundo expõe a impossibilidade com a qual se depara. 

Câmera corta. A imagem acompanha a trajetória de Laure/Mickael; 

do pegar a camiseta, vesti-la, até a saída apressada da quadra em 

direção ao pequeno bosque que se encontra na lateral da quadra de 

esportes. Câmera corta. Fim de cena.
21 

 O que é possível perceber por meio destas cenas? 

 Ao assistir e refletir sobre elas, não pude deixar de pensar em duas palavras: 

fluidez e espontaneidade. Fluidez de vivências, de compreensões, de experiências; 

espontaneidade de desejos, de vontades. E tal fluidez e tal espontaneidade se tornam 

cada vez mais interessantes quando entram em conflito com compreensões 

interiorizadas e, muitas vezes também espontâneas, acerca do modelo binário de sexo e 

gênero.  

                                                           
21

 Cena do filme Tomboy.  
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 A experiência de Laure/Mickael 
22

jogando bola não seria tão emblemática se 

esta não fosse acompanhada de um momento de questionamento espontâneo e até 

mesmo ingênuo sobre seu próprio corpo e sobre as possibilidades de desenvolvimento 

que lhe são impostas. Este embate não-intencional entre saberes e experimentações 

permite pensar sexo e gênero como noções e “verdades” intrinsicamente interligadas e 

produzidas por relações de poder. Como aponta Judith Butler (2006, p. 130 apud 

COLLING e SANTOS, 2011, p. 238 e 239) por meio de uma recapitulação do 

pensamento de Foucault; 

Para Foucault, ser sexuado é estar submetido a um conjunto de regulações 

sociais, é ter a lei que norteia essas regulações situadas como princípio 

formador do sexo, do gênero, dos prazeres e dos desejos, e como princípio 

hermenêutico de auto-interpretação. A categoria do sexo é, assim, 

inevitavelmente reguladora, e toda análise que a tome acriticamente como um 

pressuposto amplia e legitima ainda mais essa estratégia de regulação como 

regime de poder/conhecimento.  

 As diversas regulações para as quais aponta Foucault podem ser vistas das mais 

diferentes formas. Estas não podem ser pensadas isoladamente, mas sim, em “acordo 

com as engrenagens simples e infinitamente reproduzidas da lei, da interdição e da 

censura [...] encontrar-se-ia, em escalas diferentes, uma forma geral de poder.” 

(FOUCAULT, 2011, p. 95). Assim como se torna necessário ter em mente “que as 

relações de poder não se encontram em posição de exterioridade com respeito a outros 

tipos de relações [...], mas lhe são imanentes; são os efeitos imediatos das partilhas, 

desigualdade e desequilíbrios que se produzem nas mesmas e, reciprocamente, são as 

condições internas destas diferenciações.” (FOUCAULT, 2011, p. 104).  

 Portanto ao considerar as relações de poder no que diz respeito a sexo e gênero 

deve-se, sobretudo, atentar para o fato de que o próprio modo como o sexo enquanto 

construção anatômica e morfológica de determinação identitária se impõe, encontra-se 

intrinsicamente conectado com a maneira pela qual vivenciamos os aspectos ditos mais 

triviais de nossas realidades. A imanência destes conceitos em nosso cotidiano se dá 

através de pequenos e até mesmo imperceptíveis acontecimentos. Em ações realizadas 

                                                           
22

 Utilizarei o nome Laure/Mickael para nominar a personagem interpretada por Zoé Héran em todas as 

cenas deste trabalho, visando não definir suas experiências. Acredito que a personagem, mesmo se 

apresentando em determinadas situações e contextos como Laure e em outros como Mickael, não pode 

ser definida em virtude disto. A fluidez e espontaneidade com que tal assunto é tratado no filme faz com 

que uma determinação nominal da personagem seja praticamente impossível. 
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de maneira automática, em palavras ditas por estarmos simplesmente habituados, em 

compreensões a respeito de tudo que nos rodeia que cerceiam a possibilidade de 

múltiplas interpretações.  

 Ao ver Laure/Mickael observando e tocando seu corpo na frente do espelho do 

banheiro, em busca talvez dos primeiros sinais de aparição dos seios, ou então por 

similaridades com os corpos daqueles cujo gênero não lhe é atribuído, penso no conflito 

entre o gênero que Laure/Mickael se identifica e aquele que lhe é conferido, assim como 

nas características que acabam por diferenciar e normatizar identidades e identificações; 

homens e mulheres. 

A busca por novas possibilidades de vivência e experimentações do seu corpo 

não se encontram dissociadas de uma outra busca, aquela que procura de maneira 

espontânea, compreender o modo como corpo, sexo e gênero se constroem e nos 

constroem. Seja pela maneira pela qual internalizamos discursos e/ou pelas demandas a 

respeito da necessidade de correlação e sentido entre corpo e identidade (ex.: ter vagina, 

se identificar enquanto mulher e possuir características que de certo modo validem tal 

identificação).  

 Laure/Mickael uma criança, menina anatomo e morfologicamente classificada 

enquanto tal, que quando se observa na frente do espelho expressa tal jogo de buscas. 

Testa proximidades corporais e gestuais com aquilo que aprendeu ser menino; assim 

como inquere seu próprio corpo a respeito do que aprendeu que é, uma menina.  

 É na cena que joga futebol com outras crianças que estas mesmas proximidades 

podem ser vistas. Sua insegurança em tirar a camiseta reflete o modo como saberes e 

conhecimentos a respeito de identidades de gênero são interiorizados cotidianamente; 

reflete a maneira pela qual aprendemos que um corpo diferente do nosso, aquele 

expresso pela lógica do dimorfismo sexual, condiz com um gênero diferente (corpo da 

mulher = vagina + presença de seios; corpo do homem = pênis + ausência de seios). 

Mas não é somente de inseguranças que esta cena trata; jogar futebol sem camiseta com 

as outras crianças, assim como cuspir no chão, juntamente com o fato de ter analisado 

seu corpo no espelho e testado cuspir na pia antes, demonstram uma grande 

experimentação de vontades e desejos. Mostra uma criança consciente a respeito das 

características que seu corpo apresenta e daquelas que seu corpo não apresenta; 

possibilitando assim um novo jogo de vivências.  
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 Observar seu corpo no espelho, cuspir na pia, tirar a camiseta durante o jogo, 

não poder fazer xixi junto com os outros meninos, expressam acordos internos que a 

personagem Laure/Mickael faz durante todo o filme. Manifestam entendimentos sutis a 

respeito da maneira como seu corpo é visto e interpretado, assim como as possibilidades 

que este mesmo corpo exprime em relação a outras interpretações e experiências de 

gênero.  

 Outro ponto que me chamou a atenção durante a análise de algumas cenas de 

ambos os filmes, mas que não aparecem de maneira explícita e nominativa nas películas 

foi a respeito de uma determinada noção de identidade 
23

das personagens, baseada em 

interpretações ocidentais de sexo e de gênero. Como aponta Foucault; 

É pelo sexo efetivamente, ponto imaginário fixado pelo dispositivo de 

sexualidade, que todos devem passar para ter acesso à sua própria 

inteligibilidade (já que ele é ao mesmo tempo, o elemento oculto e o 

princípio produtor de sentido), à totalidade de seu corpo (pois ele é parte real 

e ameaçada desse corpo do qual constitui simbolicamente o todo), à sua 

identidade (já que alia a força de uma pulsão à singularidade de uma 

história). (FOUCAULT, 2011, p. 169 e 170) 

 O sexo em sua acepção binária reflete em grande medida a maneira pela qual as 

pessoas são entendidas. O conhecimento, saber, censura, interpretação, interdição, 

designação e destino, que a categoria sexo acaba por mostrar, diz também respeito ao 

modo pelo qual aprendemos nossa própria identidade e pela forma que esta é construída. 

Ter o sexo ligado ao domínio de sua própria inteligência, que neste caso pode ser 

traduzido como entendimento a respeito de sua realidade corporal, reflete o imperativo 

que uma concepção binária de sexo e corpo lança sobre as pessoas. Ter uma vagina ou 

um pênis e entender a maneira como estes órgãos são interpretados, se coloca como 

porta de acesso para a inteligibilidade a respeito de si mesmo. Uma compreensão que se 

depara com uma interpretação de corpo único, de um corpo fechado em sua totalidade 

sexual, de um corpo e uma existência que tem como ponto de partida e ponto de 

chegada seus órgãos reprodutivos, seu sexo.  

                                                           
23

 Ao utilizar aqui o termo identidade, não intento definir a maneira pela qual as personagens principais 

do filme se veem ou se identificam, mas busco sim criar uma abertura de análise para a maneira como as 

personagens principais do filme se relacionam com seus desejos e experiências, e como tais podem ser 

vistos como formas de auto identificação.   
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 Um dos vários pontos interessantes dos filmes é o de que ambos, ou melhor, 

suas personagens principais, Laure/Mickael e Alex, questionam a identidade de gênero 

que lhes é atribuída ou que deseja ser definida. Contestam o sexo enquanto uma 

totalidade que define o ser. E é exatamente neste contexto que a descoberta de desejos e 

vontades se apresenta aqui como um elemento preponderante para tal questionamento. 

A experimentação de novas possibilidades de ação e de relação com seus corpos, na 

idade das personagens (infância, adolescência), coloca em relevância a descoberta de 

novas formas de agência. Ao se questionarem a respeito de sua identidade de gênero e 

até mesmo da necessidade de uma definição para tal, ambas as experiências abrem 

espaço para uma reflexão a respeito do conceito de suas próprias identidades.  

Suas experiências questionam de maneira espontânea a inteligibilidade única e 

total, a respeito de si e de seu próprio corpo, que a definição binária de sexo 

proporciona. Indagam a relação entre identidade e coerência do corpo sexuado (sexo 

enquanto órgão sexual e consequentemente identidade de gênero), assim como a 

inclusão de todo o corpo em um dos dois sexos e em um quadro de oposição excludente 

(PRECIADO, 2014, p. 136). Em razão disso vemos por um lado à recusa da parte de 

Alex por uma identidade única, é ao mesmo tempo homem e mulher e nenhum dos dois 

e por outro lado vê-se a recusa de Laure/Mickael para com a identidade que lhe é 

atribuída. Tais experiências, cada qual com suas diferenças e particularidades, acabam 

por expor o conjunto de relações de força, assim como o amplo mecanismo de saberes e 

poderes que colocam o sexo como uma unidade produtora de coerência e verdades, e 

também como um elemento e parâmetro essencial para a definição/atribuição de 

identidades. 

 Mas deixo isso para a reflexão que se segue.  
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4. O SEXO E A DEFINIÇÃO DE IDENTIDADES 

 

Câmera corta. Laure/Mickael e Jeanne estão dormindo na mesma 

cama. As cabeças de ambas as crianças, assim como a cabeceira da 

cama estão no lado esquerdo da imagem. Jeanne aparece em 

primeiro plano deitada de bruços com a cabeça virada para o lado 

direito; Laure/Mickael se encontra mais ao fundo, dormindo de lado e 

de frente para a parede. Um lençol branco com bolinhas azuis e um 

cobertor azul petróleo cobrem as duas crianças na altura da cintura. 

Vê-se ao fundo da cama uma prateleira de madeira, onde se 

encontram livros de variados tamanhos e um abajur. As paredes do 

quarto são de um azul aço claro. Ouve-se o barulho de cortina sendo 

puxada e a cama onde as crianças dormem recebe uma luz de 

intensidade maior, como se a claridade do sol iluminasse o ambiente. 

Ouvem-se passos silenciosos e a mãe das duas crianças entra no 

plano da imagem. Veste uma camisa preta com mangas até o cotovelo 

e calça legging cinza. Senta-se na beirada da cama, coloca 

suavemente a mão nas costas de Jeanne e sussurra “Querida. 

Jeanne?”. Jeanne se movimenta, levanta um pouco o tronco e vira a 

cabeça para o lado esquerdo sendo possível dessa forma enxergar  

sua mãe. Esta afasta o cabelo do rosto da filha e diz “Acorda. Vá 

dormir na sua cama.”. Puxa um pouco da coberta para que Jeanne 

possa sair da cama; esta sai com uma expressão sonolenta e caminha 

em direção à câmera. Sai do quadro da imagem. A mãe observa por 

alguns instantes a filha, depois volta sua cabeça e seu olhar para 

Laure/Mickael que continua a dormir. Fica em silêncio por alguns 

segundos, desvia o olhar; olha novamente para Laure/Mickael, coloca 

a mão levemente em suas costas e fala em tom baixo “Laure?”. 

Laure/Mickael se vira na cama, solta um curto gemido de sono e olha 

para a mãe com o rosto ainda encostado no travesseiro. Esta diz 

“Levante e vá se vestir.”. A mãe levanta, apoiando levemente as mãos 

na beirada da cama e caminha para o lado direito da imagem, de 

maneira a sair do quadro. Observa-se Laure/Mickael na cama; mexe 
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um pouco as pernas, coloca a mão nos olhos como que tentando 

acordar mais um pouco, sai de debaixo das cobertas e senta na 

beirada do colchão com as pernas para fora. Está vestindo uma 

regata cinza e roupa íntima verde néon. Estica o corpo em direção ao 

pé da cama (lado direito da imagem) e alcança uma bermuda azul 

petróleo que não se encontrava no plano da câmera. Enquanto coloca 

as pernas dentro da roupa, ouve-se o barulho de cabides sendo 

manuseados. Quando termina de colocar a bermuda, a mão da mãe 

entra na imagem segurando um cabide branco com um vestido azul 

ardósia. Ouve-se a sua voz, mas sua figura não aparece. “Você vai 

vestir isso.” Laure/Mickael, coçando o olho, responde “Não quero”. 

“Não discuta. Vista isso” responde a mãe. Tira o vestido do cabide e 

o joga sobre Laure/Mickael. “Vamos”, diz ela, e sai do quarto. 

Laure/Mickael olha para a roupa em suas mãos, a puxa para cima e a 

coloca sobre seu colo. Segura a barra do vestido com a ponta dos 

dedos e o veste de maneira desajeitada. Mexe o tronco e a cabeça 

numa tentativa de ajeitar o tecido sem necessidade de maiores 

movimentos. Passa os braços pelos buracos da roupa. Puxa o tecido 

para baixo em um gesto sem força, coloca os dedos nos botões da 

gola. Câmera corta. O plano que aparece agora mostra a mãe, do 

lado direito da imagem, olhando para dentro do quarto. A câmera se 

posiciona como se a visse do fim do corredor, parada em frente às 

portas de madeira que dão para outro cômodo. “Vamos indo”, diz. 

Laure/Mickael sai de seu quarto e para na sua frente. “Aonde?” “Na 

casa daquele menino” “Não” “Sim”. Laure/Mickael tenta voltar para 

o quarto, mas sua mãe segura seu antebraço e puxa seu corpo, 

enquanto fala, “Pare com isso. Agora chega” “Eu não quero ir”, diz 

Laure/Mickael tentando voltar para o quarto enquanto sua mãe 

agarra seu braço e lhe puxa. “Escute”, diz ela. “Não”, 

Laure/Mickael tenta se segurar na batente da porta. “Agora estou 

brava. Me obedeça. Chega!”. A câmera vai acompanhando o 

movimento de caminhada e discussão entre Laure/Mickael e sua mãe 

pelo pequeno corredor do apartamento. Quando estão quase na porta 

de saída, Jeanne aparece na imagem e tenta segurar o outro braço de 
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Laure/Mickael. “Jeanne, pare! Deixe a sua irmã. Largue o braço 

dela.”, diz a mãe, empurrando o braço de Jeanne ao mesmo tempo em 

que puxa Laure/Michael e abre a porta. “Chega! Venha comigo, já!”. 

Saem do apartamento e do plano da imagem rapidamente. A câmera 

permanece em Jeanne que fica parada no lado da porta olhando para 

fora. Ouve-se a voz da mãe, “Feche a porta, Jeanne. Feche a porta!”. 

Jeanne coloca a mão na porta e a fecha. Câmera corta. A imagem 

foca em proximidade o rosto de Jeanne. Seu olhar é baixo, mas 

atento. Fim de cena.  

_________________ 

Câmera corta. A imagem mostra frontalmente a mãe caminhando em 

um corredor externo do prédio, a câmera acompanha sua caminhada. 

Vê-se uma parede do lado direito e pilares do lado esquerdo. 

Enquanto anda lentamente com um ar cansado e os olhos baixos, 

observa-se que Laure/Michael aparece no fundo da imagem, havia 

acabado de dobrar o corredor; segue a mãe, mas mantém uma 

distância considerável. Passam-se dez segundos de uma caminhada 

silenciosa até que Laure/Michael fala “Não vamos para casa?” 

“Não”, a mãe responde. “Aonde nós vamos?” “Até a casa de sua 

amiga Lisa!” “Não!”. A mãe vira o corpo para olhar para 

Laure/Mickael. Param de caminhar e a câmera também se estabiliza. 

“Qual é o seu problema? Você vai se fazer passar por menino o ano 

todo?”. A mãe caminha na direção de Laure/Mickael e para na sua 

frente. “As aulas vão começar. Não tem jeito. Precisamos contar.” A 

câmera se aproxima. Laure/Mickael olha para baixo, seus olhos se 

mexem como que a procura de algo, respira fundo e abaixa a cabeça. 

A mãe se abaixa para poder olhar em seus olhos. “Escute”, diz ela. 

“Não estou fazendo isso por maldade nem para lhe dar uma lição. 

Sou obrigada, entende?”. Se olham. Ouve-se a respiração lenta e 

pesada de Laure/Mickael. Ela continua a falar, “Não me incomodo 

que você brinque de ser um menino.”. Laure/Mickael respira fundo. 

“Eu não ligo para isso.” Laure/Mickael respira fundo. “Mas isso não 

pode continuar”. Laure/Mickael respira fundo. “Se tem uma ideia, me 
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fale, porque eu não tenho.”. Se olham e o silêncio de poucos segundos 

só é entrecortado pelo respirar contínuo da criança. “Você tem uma 

solução?”, Laure/Mickael mexe a cabeça minimamente em sinal 

negativo. A mãe se levanta, aproxima-se e abraça. Coloca uma mão 

em seu ombro e outra em sua cabeça, ao mesmo tempo em que dá um 

beijo carinhoso em seus cabelos loiros. Câmera corta. Fim de cena.  

 

- Você vai vestir isso.  

- Não quero.  

- Não discuta. Vista isso. 

------- 

- Qual é o seu problema? Você vai se fazer passar por menino o ano todo? As aulas vão 

começar. Não tem jeito. Precisamos contar. 

------  

- Não estou fazendo por maldade nem para lhe dar uma lição. Sou obrigada, entende? 

Não me incomodo que você brinque de ser menino.  

Eu não ligo para isso. 

Mas isso não pode continuar. 

------ 

“Mas isso não pode continuar”. A utilização da conjunção coordenativa 

adversativa 
24

mas na fala da mãe de Laure/Mickael pode ser utilizada no caso desta 

análise com o intuito de demonstrar a oposição, não somente de sua fala, mas também 

entre as experiências e vivências de Laure/Mickael e o que se é pressuposto a respeito 

de sua conduta e até mesmo de sua identidade.  

                                                           
24

 Conjunção coordenativa adversativa: possui a função de estabelecer uma relação de contraste entre os 

sentidos de dois termos ou duas orações de mesma função gramatical. As conjunções coordenativas 

adversativas são: mas, contudo, no entanto, entretanto, porém, todavia.  
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Usar o vestido, mesmo que forçosamente, aparece como uma tentativa externa 

(da mãe para a criança) de delimitar o que se é, o que se deve gostar, como se deve 

vestir, como se deve portar. Surge como uma imposição do ser, uma obrigação de 

coerência com a norma, com a normalidade.  

É neste contexto que o sexo surge, não somente como norma médica e biológica, 

mas como expressão de um conjunto de práticas, discursos e técnicas que buscam 

estimular e definir prazeres, corpos, conhecimentos, práticas, vivências e identidades. 

Surge por intermédio das frases e das ações da mãe de Laure/Mickael.  

A urgência em levar a criança usando um vestido para dizer, ou melhor, deixar 

visível a “verdade” para seus amigos de prédio mostra as sutilezas e nuances de um jogo 

entre a definição que nos é imposta de antemão (ser mulher ou ser homem) e as ações e 

comportamentos que validam estas mesmas definições.  

“Se fazer passar por menino”, utilizando-me das palavras da mãe , se apresenta 

como um problema que necessita ser remediado, e de maneira eficaz. O vestido é usado 

como reparo para aquilo que está sendo considerado como brincadeira
25

, ser um 

menino. Surge como obrigação e inevitabilidade, pois a identidade de Laure/Mickael 

como um garoto é extremamente frágil fora da lógica das relações construídas com seus 

amigos de prédio, com Lisa e com sua irmã Jeanne. Sua mãe então se vê obrigada a 

expor uma condição a qual Laure/Mickael não consegue escapar.  

A eventual exposição de seu „fingir ser um menino‟ torna evidente uma rede de 

práticas, discursos e técnicas que buscam produzir verdades a respeito dos sujeitos, 

assim como “produzir as disciplinas de normalização e determinar as formas de 

subjetivação” (PRECIADO, 2011, p. 12). No caso de Laure/Mickael, o fato de ser 

considerada uma menina (anatômica e morfologicamente falando) se junta a não 

consonância entre práticas e comportamentos esperados e exigidos de uma garota. 

Usar o vestido aparece então como ponto unificador externo. Como expressão da 

“verdade” que é imposta a Laure/Mickael. Usá-lo, a partir da obrigatoriedade imposta 

pela mãe, passa a ser visto como uma tentativa de demarcação identitária, de unificação 

do ser, de dar certa consonância e unidade ao sujeito em questão. É como se fosse dito: 

não basta ter um corpo considerado como feminino, de uma mulher, é necessário e 

                                                           
25

 Utilizo aqui o termo brincadeira com o sentido de fingir ser, fazer de conta. 
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esperado que suas ações, desejos, mas principalmente discursos entrem em algum tipo 

de conformidade com o que se espera de seu “sexo”.  

A figura da mãe busca em grande medida uma alteração no discurso de 

Laure/Mickael, não necessariamente sua aparência
26

 e hábitos necessitam mudar, mas a 

enunciação a respeito de si, sim. Apresentar-se como mulher se coloca como uma 

obrigação. E a utilização do vestido busca reforçar a imagem da menina e a necessidade 

em se apresentar e de alguma maneira se reconhecer enquanto mulher. 

Dessa forma é possível observar que o sexo se apresenta nessas cenas não tanto 

como sexo-natureza
27

, mas principalmente como sexo-história, sexo-significação e 

sexo-discurso (FOUCAULT, 2011, p.88). Coloca-se como dispositivo explicativo e 

razão de tudo. Nota-se então a intrínseca relação entre práticas, comportamentos e 

definições (tanto médicas, quanto jurídicas, psicológicas e pedagógicas) que buscam 

estabelecer verdades sobre os sujeitos. A definição anatômica de corpos e pessoas não 

se encontra separada, nem mesmo antecede as práticas e conhecimentos que são 

esperados e exigidos dos indivíduos. Um mecanismo fortalece o outro, o retroalimenta. 

A história, a significação e o discurso produzem efeitos e normas tão eficazes quanto 

aquelas esperadas da definição de sexo-natureza.  

Como aponta Foucault, o sexo passa a ser tratado menos como um discurso 

único e mais a partir;  

[...] de uma multiplicidade de discursos, produzidos por toda uma série de 

mecanismos que funcionam em diferentes instituições. [...] a unidade foi 

decomposta, dispersada, reduzida a uma explosão de discursividades 

distintas, que tomaram forma na demografia, na biologia, na medicina, na 

psiquiatria, na psicologia, na moral, na crítica política. (FOUCAULT, 2011, 

p. 40) 

 A variedade de mecanismos e discursos, assim como a dispersão de foco destes 

mesmos visam mostrar o sexo enquanto produção, enquanto “uma rede trançada por um 

conjunto de práticas, discursos e técnicas de estimulação dos corpos, intensificação dos 

prazeres e formação de conhecimentos” (CIRINO, 2007). 

                                                           
26

 Laure/Mickael tem cabelos curtos e usa bermudas e camisetas largas. 
27

 Natureza se refere aqui à definição biológica e anatômica dos sujeitos e a sua consequente associação 

com uma identidade de gênero.  
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 Nas cenas de Tomboy apresentadas anteriormente vemos uma multiplicidade de 

discursos sendo apresentados, assim como diversas reações a suas experiências. 

Enquanto Jeanne procura segurar Laure/Mickael, de maneira a mostrar uma 

consonância entre suas visões e entendimentos, a mãe das duas crianças surge como 

ponto de expressão de discursos e de repressão de experimentações. Ao focar a análise 

na imposição do uso do vestido, juntamente com a necessidade de que Laure/Mickael 

assuma uma identidade de gênero, ou seja, apresente-se como uma menina, percebe-se 

uma nebulosidade e até mesmo imprecisão em relação à quais tipos de discursos são 

usados e até mesmo evocados. Digo nebulosidade e imprecisão não com o intuito de 

buscar descobrir quais saberes, poderes e prazeres motivam as ações e falas da mãe, mas 

sim com a intenção de demonstrar que é exatamente tal multiplicidade de intenções e 

mecanismos que dão potência de ação e gestão para o discurso do sexo evocado.  

Não se procura saber qual área discursiva é preponderante ou até mesmo crucial 

para a definição de sexo, se a medicina, a biologia, a psicologia, a psiquiatria, a moral, a 

crítica política, a demografia, o direito. É exatamente na multiplicidade de formas de 

ação dos discursos do sexo, que se apresentam ao mesmo tempo como baseados em 

fatos e como produtores de verdade, que se torna possível observar a abrangência de um 

regime de poder-saber-prazer que sustenta um discurso de sexualidade humana que 

perpassa e constrói as mais diversas relações e condutas humanas.  

É exatamente na espontaneidade
28

 da ação e da fala da mãe que o poder de 

definição e proclamação de verdades, sobre/do sexo e da pessoa, se torna imperceptível. 

Este se dilui no exato instante em que a norma aparece como imanência. Nota-se então 

que as condutas individuais são afetadas e moldadas através de técnicas de poder que 

visam estabelecer e definir identidades e vivências através de uma 

administração/controle do sexo. Poder aparece então como algo que não pode ser 

localizado enquanto uma totalidade (como por exemplo, no Estado), mas que funciona e 

se exerce através de uma rede de circulação que abarca instituições e indivíduos de 

forma variada. Seu caráter disperso acaba por deixar evidente a abrangência desta 

mesma rede de mecanismos ou dispositivos.  

                                                           
28

 Espontaneidade é usada aqui na tentativa de demonstrar que o ocorrido parece não possuir uma causa 

exterior aparente, é uma resposta evidente e até mesmo óbvia, ao que havia acontecido.  
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Não falo de poder enquanto um todo, mas sim como um integrado de micro-

poderes que produzem e integram discursos, saberes e corpos, e que se exercem e se 

produzem nos mais variados níveis, assim como em diferentes pontos da rede social.  

Cabe então pensar em poder a partir de uma perspectiva em certa medida mais tênue, 

onde sua ação não somente controla e dita formas de agência e desejos, mas 

principalmente abrange e flui através de mecanismos de funcionamento individual. 

Como aponta Foucault, 

Daí decorre também o fato de que o ponto importante será saber sob que 

formas, através de que canais, fluindo através de que discursos o poder 

consegue chegar às mais tênues e mais individuais das condutas. Que 

caminhos lhe permitem atingir as formas raras ou quase imperceptíveis do 

desejo, de que maneira o poder penetra e controla o prazer cotidiano – tudo 

isso com efeitos que podem ser de recusa, bloqueio, desqualificação, mas, 

também, de incitação, de intensificação, em suma, as “técnicas polimorfas do 

poder”. (FOUCAULT, 2011, p. 18).  

Pode-se dizer que tais “técnicas polimorfas do poder” 
29

expressam em grande 

medida o que Foucault chama de dispositivo de sexualidade. Sua definição não pode ser 

expressa por meio da análise detalhada de um determinado caso, mas sim através de um 

conjunto de lógicas de saber e poder construídas historicamente que afetam e constroem 

corpos, condutas e identidades.  

Entender os efeitos destas lógicas de saber no que tange “a estimulação dos 

corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação do discurso, a formação de 

conhecimentos e o reforço dos controles e das resistências” (FOUCAULT, 2011, p. 

117) é principalmente compreender o como tais fatores podem ser expressos em termos 

de poder. Para o autor, poder se apresenta como, 

[...] a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 

exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 

afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais 

correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou 

sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; 

enfim, as estratégias em que se originaram e cujo esboço geral ou 
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 Entendo por “técnicas polimorfas do poder” não a formulação de verdades ou até mesmo mentiras 

sobre o sexo, mas sim a “vontade de saber” que serve ao mesmo tempo de suporte e instrumento para a 

criação de discursos que afetam corpos, desejos, identidades. (FOUCAULT, 2011, p.18) 
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cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação 

da lei, nas hegemonias sociais. (FOUCAULT, 2011, p. 102 e 103) 

Poder se afigura então como uma multiplicidade de correlações de força que 

moldam a maneira pela qual os saberes são produzidos, e pelas quais condutas, corpos e 

identidades são fixados.  

A mãe de Laure/Mickael acaba por ser uma porta-voz não intencional destas 

mesmas correlações de força. Sua busca por definir a conduta e a identidade da criança 

esbarra nas instabilidades, desequilíbrios, tensões e heterogeneidades existentes dentro 

da própria rede de poder que alimenta/produz suas censuras e tentativas de controle e 

definição.  

E de que forma é possível estabelecer uma relação entre poder e dispositivo de 

sexualidade no que diz respeito à produção de normas que afetam as identidades de 

gênero das pessoas?  

Para pensar em tal relação acredito ser necessário refletir brevemente sobre o 

que Preciado aponta como sendo a sexopolítica.  Para a autora, é através da sexopolítica 

que: 

“o sexo (os órgãos chamados „sexuais‟, as práticas sexuais e também os 

códigos de masculinidade e feminilidade, as identidades sexuais normais e 

desviantes) entra no cálculo do poder, fazendo dos discursos sobre o sexo e 

das tecnologias de normalização das identidades sexuais um agente de 

controle da vida.” (PRECIADO, 2011, p. 11). 

Poder e dispositivo de sexualidade então se encontram. Surgem através do 

conceito de sexo. De um sexo que aparece como definição fisiológica, como conceito 

chave e como síntese para o processo de subjetivação e identificação. Nota-se dessa 

forma que a atribuição e demarcação de uma identidade de gênero, e até mesmo a 

produção de normas que afetam tais, é anterior ao sujeito, se dá pela definição de um 

sexo único. A identidade é então um produto, surge como resposta aos diversos 

discursos sobre o sexo, se coloca em relação aos mecanismos de poder que perpassam e 

atravessam as condutas individuais.  

Nota-se então que o poder aparece não como um agente externo, que apenas 

censura e interdita, mas principalmente como um conjunto de técnicas produtoras de 
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relações, condutas e saberes, que podem ser expressas tanto na cristalização das leis e 

nos aparelhos estatais, quanto nas relações familiares. É por meio de tais técnicas 

móveis, polimorfas e conjunturais de poder que o dispositivo de sexualidade
30

 produz 

corpos, identidades, desejos, condutas, discursos, conhecimentos, controles e 

resistências.  

É exatamente na mobilidade dessa produção, que se enxerga a extensão 

permanente de seus domínios e de suas formas de controle, de maneira a colocar o 

corpo como grande objeto de saber e como elemento nas relações de poder. Ou seja, o 

corpo, o sexo e as identidades são constantemente produzidos e irrompem neste 

contexto como síntese de uma vivência controlada e normatizada, produzida por meio 

das mais diversas e abrangentes relações de poder.  

O sexo, enquanto manifestação de uma determinação corporal, surge 

principalmente como ponto ideal, como expressão máxima do funcionamento do 

dispositivo de sexualidade. A abrangência de seu significado e o poder de sua definição 

perpassam as mais diversas áreas de saberes e de relações. Acaba por definir quem 

somos, como nos enxergamos, como nos enxergam, de que forma nossas relações, 

condutas, identidades, corpos e prazeres se constroem. O sexo por meio deste 

dispositivo passa a ser gerido de diferentes maneiras. Adquire as mais diversas 

roupagens, é expresso por meio das mais variadas técnicas, é administrado segundo um 

padrão ótimo. Como escreve Foucault, 

O sexo, essa instância que parece dominar-nos, esse segredo que nos parece 

subjacente a todo o que somos, esse ponto que nos fascina pelo poder que 

manifesta e pelo sentido que oculta, ao qual pedimos revelar o que somos e 

liberar-nos o que nos define, o sexo nada mais é que do que um ponto ideal 

tornado necessário pelo dispositivo de sexualidade e por seu funcionamento. 

Não se deve imaginar uma instância autônoma do sexo que produza, 

secundariamente, os efeitos múltiplos da sexualidade ao longo de toda a sua 

superfície de contato com o poder. O sexo é, ao contrário, o elemento mais 

especulativo, mais ideal e igualmente mais anterior, num dispositivo de 

sexualidade que o poder organiza em suas captações dos corpos, de sua 
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 Em resumo, o dispositivo de sexualidade pode ser entendido como uma rede trançada por um conjunto 

de práticas, discursos e técnicas de estimulação dos corpos, intensificação dos prazeres e formação dos 

conhecimentos. (CIRINO, 2007) 
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materialidade, de suas forças, suas energias, suas sensações, seus prazeres. 

(FOUCAULT, 2011, p. 169) 

 O sexo acaba se tornando, ao ser determinado por meio das mais variadas 

técnicas e relações de poder, o elemento ideal para a expressão do dispositivo de 

sexualidade. Acaba se tornando o centro de determinação e produção de identidades e 

corpos pelos quais passam e se dirigem os mais diversos discursos, saberes e prazeres.  

 E é através da apresentação desta interpretação do sexo, como um conjunto de 

trocas de relações de força, que trago uma cena do filme XXY.  

 

Câmera corta. A imagem mostra em close uma xícara branca, com o 

desenho de duas pessoas de chapéu, sendo enchida com café preto de 

uma cafeteira italiana. Ao fundo vê-se um pote de geleia ou doce, e 

outra xícara. Câmera corta. O plano mostra um homem de costas; 

veste camisa xadrez em tons de marrom e bege; segura uma cafeteria 

italiana com a mão direita. Para de servir o café e olha por cima do 

ombro. “Tenho te visto”, diz ele. Câmera corta. Mostra em close 

Kraken. “Já andou por aqui não?”, ouve-se ao fundo. Kraken vira a 

cabeça para o lado, responde com um aceno nervoso; “Sim” diz ele. 

Passa a língua nos lábios e vira o rosto novamente para frente. 

Câmera corta. Novamente o tronco do homem de camisa xadrez 

aparece na imagem, segura agora as xícaras na mão. Se vira e dá 

dois passos em direção à mesa. A câmera acompanha sua 

movimentação. Câmera corta. Mostra Kraken em close, ele olha para 

cima observando o outro que lhe serve café. Seus braços aparecem na 

imagem; deposita uma xícara na mesa enquanto segura outra em sua 

mão esquerda. Ele diz, “Eu quase não tomo, mas isto nos fará bem” 

enquanto coloca nas xícaras a bebida que está na garrafa em sua 

mão. Kraken acena em uma tentativa de afirmação da frase que 

acabou de escutar. Ouve-se o barulho do líquido sendo despejado. 

Kraken tome um gole e pergunta, “É seu filho?”. Câmera corta. A 

imagem mostra através de uma porta entreaberta uma pessoa adulta e 

uma criança dormindo na cama em outro cômodo. Ouve-se o arrastar 
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de pés e o homem aparece no enquadramento, vai em direção à porta 

e a fecha. A câmera sobe para o seu rosto no exato momento em que 

fala “Adotado claro”. Câmera corta. Vemos sua movimentação para 

sentar-se na cadeira. O puxar das calças e o abaixar-se, de maneira à 

novamente vermos seu rosto. “Agora estamos fazendo os trâmites 

para adotar uma menina. A família típica” fala para Kraken sorrindo. 

Câmera corta. Mostra o rosto de Kraken que tenta esboçar um sorriso 

em resposta. Toma mais um gole de seu café. Câmera corta. O homem 

também toma um gole e pergunta “Quantos anos tem Alex?”. Câmera 

corta. “15” responde Kraken. Câmera corta. O homem pisca e 

movimenta a cabeça como se estivesse assentindo com a informação. 

“Quer ver como eu era nessa idade?”. Câmera corta. Kraken fica em 

silêncio por alguns segundos “Se não te incomodar...”. Ouve-se o 

barulho da cadeira onde o homem estava sentado e nota-se no lado 

esquerdo da imagem a sua movimentação. Passa por detrás de 

Kraken e se abaixa para pegar algo. Enquanto isso Kraken 

permanece sentado, olha para baixo e mexe em seu lábio. Câmera 

corta. A imagem mostra uma caixa de madeira clara sendo colocada 

na mesa pelo homem de xadrez, ele afasta a xícara e deposita o 

recipiente em cima da toalha estampada. Abre a caixa e levanta 

vários papeis e envelopes (brancos em sua maioria) para pegar algo 

que se encontra no fundo. Câmera corta. Mostra Kraken passando as 

mãos pelo rosto, primeiro nos olhos e depois na boca. Câmera corta. 

O quadro mostra a fotografia já em sua mão. Na imagem em preto e 

branco é possível notar duas pessoas na praia, estão dentro do mar 

com água até os joelhos. Uma criança pequena junto com outra um 

pouco maior, de cabelo até os ombros e que veste um maiô. Kraken 

coloca a fotografia na mesa e pega a outra que lhe está sendo 

oferecida. Nesta imagem vê-se uma criança de cabelos compridos, 

usando um uniforme colegial; saia, colete, camisa branca e gravata. 

Ouve-se a voz do homem. “Essa sou eu aos doze anos”. Câmera 

corta. Mostra Kraken olhando para o homem, seus lábios estão 

entreabertos e seu olhar é ao mesmo tempo curioso e comedido. 

Câmera corta. O homem que observava a foto olha para Kraken e lhe 
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dá um sorriso. “Fique com ela. Dê a Alex”. Câmera corta. Kraken 

continua a olhá-lo, assente com a cabeça com um pequeno 

movimento. Silêncio. “Você sempre soube?”. “Que não era 

mulher?”, pergunta em retorno o homem. Kraken concorda com a 

cabeça. Câmera corta. “Ainda me pergunto como seria a minha vida 

se não me tivessem operado” “Como foi tua mudança de mulher a 

homem?”, pergunta Kraken. O homem respira, passa o dedo sobre o 

lábio superior, “Aos 16 anos comecei a tomar testosterona, aos 17 me 

operaram. Nesse mesmo ano troquei de nome, 6 meses depois conheci 

minha mulher e o resto da minha vida está dormindo ali”, ele diz 

enquanto faz um gesto com a cabeça de maneira a indicar o quarto 

atrás de si. Câmera corta. Kraken olha novamente para baixo, como 

se olhasse para a foto outra vez. “E se não for assim? E se me 

equivoquei?”. Câmera corta. “Por deixar que escolha?”, diz o 

homem em tom questionador. Kraken assente. “Sabe quais são as 

minhas primeiras lembranças? As consultas médicas. Eu acreditava 

que tinha nascido tão horrível que tiveram que me operar cinco vezes 

antes de completar um ano. A isso eles chamam de „normalização‟. 

Não são operações, é uma castração.” Câmera corta. Kraken olha 

para a foto que está sobre a mesa. Câmera corta. Suas mãos afastam 

as fotografias, tiram uma de cima da outra, de maneira a ser possível 

ver todas. Câmera corta. Vê-se Kraken e ouve-se o homem. “Se 

tivesse sido operada, teria medo de seu próprio corpo. E isso é o pior 

que se pode fazer a um filho”. Kraken assente com a cabeça. Câmera 

corta. Fim de cena.  

- E se não for assim? E se me equivoquei? 

- Por deixar que escolha? 

- Sabe quais são as minhas primeiras lembranças? As consultas médicas. Eu acreditava 

que tinha nascido tão horrível que tiveram que me operar cinco vezes antes de 

completar um ano. A isso eles chamam de “normalização”. Não são operações, é uma 

castração.  
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- Se tivesse sido operada, teria medo de seu próprio corpo. E isso é o pior que se pode 

fazer a um filho. 

------ 

 Ao afirmar para Kraken que o processo de “normalização” 
31

não é uma 

operação, mas sim uma castração, o homem chama atenção para o próprio significado e 

interpretação que o termo pode ter. Sua intenção não é somente a de apontar para o 

conjunto de técnicas cirúrgicas de modificação dos órgãos sexuais, mas também, e 

talvez principalmente, para os efeitos que tais técnicas e tecnologias possuem. O de 

produção de corpos.  

 Pensar em produção de corpos, no atual discurso de sexo, é levar em conta que a 

construção do corpo enquanto uma totalidade se dá a partir e por meio da designação 

dos órgãos sexuais como zonas generativas de coerência para o ser. É através da 

exclusão e divisão binária dos órgãos sexuais e do sexo, que a pessoa passaria a ter 

acesso a sua identidade, ou pelo menos ao seu fundamento mais crucial. Como aponta 

Preciado,  

A mesa de atribuição da masculinidade e da feminilidade designa os órgãos 

sexuais como zonas geradoras de totalidade do corpo, sendo os órgãos não 

sexuais meras zonas periféricas. Isto é, a partir de um órgão sexual preciso, 

este marco abstrato de construção do “humano”, nos é permitido reconstruir a 

totalidade do corpo. O corpo só tem sentido como sexuado, um corpo sem 

sexo é monstruoso. Segundo essa lógica, a partir de um órgão periférico (o 

nariz, a língua, ou então os dedos, por exemplo) é impossível reconstruir a 

totalidade do corpo como sexuado. Assim, então, os órgãos sexuais não são 

somente “órgãos reprodutores”, no sentido de que permitem a reprodução 

sexual da espécie, e sim que são, também e sobretudo, “órgãos reprodutores” 

da coerência do corpo como propriamente “humano”. (PRECIADO, 2014, p. 

130 e 131) 
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  De acordo com Colling e Santos é a partir da década de 1950, até meados da década de 1980, que os 

processos de “normalização” tiveram maior relevância no que se refere às cirurgias „des-construtoras‟ dos 

corpos intersex. Tendo como nome exponencial o psicólogo, sexologista e professor de psicopediatria 

John Money, tais intervenções cirúrgicas podem ser vistas através da ótica de combinação de duas 

epistemologias: “a da análise cromossômica e a do juízo estético.” (PRECIADO, 2014, p. 133) Ou seja, 

tais cirurgias proporcionam a adequação dos genitais a partir da relação entre fenótipo (análise genética e 

hormonal) e genótipo (aparência dos tecidos genitais); buscam a “construção de um sexo verdadeiro”.  
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 Ao colocar os órgãos sexuais como „órgãos reprodutores‟ da coerência do corpo 

humano nota-se a importância que o sexo, e o que se pode chamar de “atribuição de 

sexo”
32

, possuem enquanto uma unidade formadora de sujeitos. Tal unidade acaba por 

determinar o corpo como uma totalidade fixa inerente e necessária à formação 

identitária e a coerência do ser. É somente a partir de um órgão sexual definido que a 

identidade de gênero pode se estabelecer e se formar. Ser homem ou mulher, além de 

uma exigência aparece como uma exclusão que leva a totalidade. Um único órgão 

sexual, um corpo coerente e homogêneo condiz com uma única pessoa, definível em sua 

totalidade. 

 A fala do homem “Eu acreditava que tinha nascido tão horrível que tiveram que 

me operar cinco vezes antes de completar um ano.” demonstra o quanto à unidade 

corporal, e consequentemente do ser, aparece como um imperativo para possibilidades 

de vivência, assim como entendimento a respeito de si e formação de uma identidade.  

Ter acreditado que havia nascido horrível coloca em evidência não somente a imposição 

de procedimentos cirúrgicos, a necessidade de escolha de um sexo, um órgão sexual, 

mas principalmente um conjunto de técnicas visuais, discursivas e consequentemente 

cirúrgicas que determinam corpos e condutas. O sexo adquire novamente o caráter de 

marco abstrato, de um conceito que articula através das mais variadas técnicas, 

discursos e relações de força, a reprodução de modelos de produção de corporalidades, 

comportamentos e identidades. 

 É exatamente em relação a tais modelos de produção que os corpos intersexuais 

surgem. Estes representam uma “ameaça”, pois alteram a fronteira produtora de 

diferença, fator preponderante para a lógica de auto-identificação. Através desta lógica, 

ser mulher ou ser homem condiz com o possuir órgãos sexuais que são determinados na 

separação, na existência excludente de um para o outro. Desta forma os corpos 

intersexuais acabam por colocar em evidência a arbitrariedade das categorias 

(identidade e diferença; homem/mulher), assim como a complexidade desta mesma 

categorização (PRECIADO, 2002, p. 106). 

                                                           
32

 Como “atribuição do sexo” pode-se apontar para os diferentes tipos de tecnologia, que em conjunto 

buscam determinar um único sexo. Por um lado tem-se a etiologia pré-natal, a amniocentese (método de 

diagnóstico pré-natal que consiste na aspiração de uma pequena quantidade de líquido amniótico da bolsa 

amniótica; é „aconselhado‟ frente à probabilidade de deformações genéticas do feto), a ecografia, a 

citologia, a análise cromossômica. Por outro se vêem as cirurgias de re-atribuição ou mudança de sexo, 

assim como os regimes de regulação legal e médica que desta suscitam.  
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 As inúmeras operações sofridas pelo homem antes mesmo de completar um ano 

expressam uma recusa social em abrir mão da diferença corporal como fator 

preponderante para a produção de corpos e pessoas, assim como para a determinação de 

identidades. Explicita a busca incessante pela normalização de corporalidades e 

condutas desviantes; a inclusão de todo o corpo em um dos dois sexos, em um marco de 

oposição excludente. Determina a maneira pela qual o homem se enxergava; não se 

considerava propriamente humano, era um monstro, pois a diferença não estava dada, 

foi necessário construí-la.  

 E a construção desta distinção expressa o medo pela não-definição, pela não-

categorização, que aparece ao mesmo tempo como produto e inerência dos mecanismos 

e discursos que se utilizam das diversas relações de força assim como de tecnologias 

para a produção de verdades.  

 Nas cenas dos dois filmes abordadas neste capítulo percebe-se a ação de 

pressões externas no que diz respeito à definição e produção de condutas, ações, 

prazeres, corpos e pessoas. Diversas técnicas são empregadas; as falas da mãe, o uso do 

vestido por Laure/Mickael, a conversa entre Kraken e o homem, a sucessão de cirurgias 

sofridas. Estas se utilizam de caminhos diversos e se tornam potentes pela diversidade 

de interlocutores e possibilidades de ação. O conceito de sexo, enquanto uma verdade 

binária e que opera a partir da existência de duas categorias excludentes surge como 

elemento síntese, mas as técnicas de regulação/produção e seus efeitos não são 

minimizados perante tal unidade abstrata. Adquirem mais força e mais abrangência, 

desdobram-se nos mais diversos enunciados utilizando-se das relações de força que 

tornaram um único conceito, o sexo, uma explicação necessária para a definição de 

identidades. 

 Tendo isso em vista, busco no próximo capítulo demonstrar a espontaneidade 

das experiências de ambas as crianças/adolescentes. Suas ações, condutas e desejos se 

desencontram de uma identidade fixada por relações de força e poder, mesmo que sejam 

constantemente lembradas e forçadas a tal. O desejo surge como um importante 

instrumento que possibilita pensar em ações e condutas fragmentadas, não-

normatizadas, desviantes.  
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5. A FRAGMENTAÇÃO DA IDENTIDADE E O DESEJO COMO 

CONSTITUIÇÃO DA PESSOA 

 

Câmera corta. O plano mostra em close Kraken olhando para o lado 

direito da imagem. Atrás dele vêm-se livros em uma estante, assim 

como uma boneca sem roupa com um cigarro colado entre suas 

pernas de plástico. Kraken mexe a cabeça e direciona seu olhar para 

frente e para baixo, observa algo. Câmera corta. Mostra em plano 

médio Alex dormindo em sua cama e Kraken sentado em uma cadeira 

na frente desta. Ao fundo enxerga-se uma janela com vista para um 

ensolarado dia na praia. Ouve-se a respiração de Alex e percebe-se 

uma pequena movimentação de seu corpo; mexe a cabeça de maneira 

a raspar seu nariz no travesseiro e depois movimenta suas pernas. 

Alex pergunta “O que está fazendo?”. Câmera corta. Mostra Kraken 

em close. “Cuidando de você” responde ele. Câmera corta. Mostra 

em close Alex deitada na cama; seus braços estão dobrados e suas 

mãos próximas ao rosto; olha fixamente para Kraken. “Não pode 

cuidar de mim sempre”, diz. Câmera corta. Close em Kraken, que 

mexe rapidamente a cabeça de um lado para o outro. “Até que possa 

escolher”, responde. Câmera corta. Retorna para Alex. “O que?”, 

pergunta. Câmera corta. “O que quiser”, responde Kraken. Câmera 

corta. Alex que estava deitada de lado olhando para o pai se 

movimenta na cama de forma a ficar de barriga para cima encarando 

o teto. Seu braço esquerdo está sob o seu peito. Permanece em 

silêncio por alguns segundos até que vira seu rosto na direção de 

Kraken. “E se não tiver nada que escolher?”. Câmera corta. Mostra 

Kraken olhando para Alex em silêncio, seus lábios se descolam, ele 

abaixa o olhar. Câmera corta. Alex também abaixa o seu olhar. Se 

movimenta na cama, de maneira a levantar o tronco para alcançar 

algo que está no chão. Pega um livro e o entrega para Kraken “Eu 

terminei”. Câmera corta. Kraken olha para o livro enquanto o pega 

da mão de Alex. O observa em silêncio. Mexe a cabeça em sinal 
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afirmativo, como se conversasse consigo mesmo. Olha para Alex e 

pergunta “Te machucaram?”. Câmera corta. Alex responde olhando 

fixamente para o pai “Não”; sua respiração parece estar presa e seus 

olhos estão bem abertos e focados em Kraken. Câmera corta. Vê-se 

Kraken em silêncio, olha para Alex e novamente para baixo. Câmera 

corta. “Fez a denúncia?”. Câmera corta. Kraken levanta seu rosto e 

olha para Alex. “Não, é uma decisão sua”, responde. Câmera corta. 

Mostra Alex. Seus olhos estão vermelhos e abertos, sua respiração é 

compassada pela movimentação de seu peito. Ouve-se ao fundo a voz 

de Kraken. “Se quiser nós fazemos. Mas a decisão é sua”. Uma 

lágrima escorre do olho de Alex. Pisca, fecha os lábios. Câmera 

corta. Kraken olha para baixo, movimenta a cabeça. “Todo mundo 

vai ficar sabendo”. Câmera corta. Alex olha para baixo e fala “Que 

fiquem”. Câmera corta. Foca em Kraken. Ele olha para Alex e mexe a 

cabeça em sinal afirmativo. Câmera corta. Fim de cena.  

 

A partir do diálogo entre as personagens elenco dois pontos que se mostram 

interessantes para a análise. Por um lado temos a expectativa de Kraken, que coloca 

como necessidade a escolha de um órgão sexual/identidade por Alex e por outro as 

possíveis reverberações que a não escolha por uma definição excludente destes mesmos 

órgãos pode representar e refletir em termos de corpo e identidade.  

Nota-se que Kraken não busca determinar a corporalidade/identidade de Alex, 

mas ao mesmo tempo acredita que uma escolha é necessária e que esta será feita, tendo 

como base a expressão da vontade de Alex. As possibilidades de escolha se encontram 

em aberto para ele. Ser homem ou ser mulher, o querer ser um ou ser outro, resultariam 

e seriam produto de uma única vontade e de um único órgão sexual. As falas “Até que 

possa escolher. [...] O que quiser” demonstram a expectativa e de certa forma uma 

abertura.  

Espera-se que haja uma escolha que exclua a outra possibilidade, tanto corporal 

quanto identitária. Mas é a partir desta mesma possibilidade de escolha que uma 

abertura para novas formas de experiências se afiguram. Por não ter sofrido a cirurgia 
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de “correção genital” novas de formas de agência, de experimentações e de 

entendimentos a respeito de si e do mundo se configuram.  

Tais possibilidades outras se formam a partir de um descentramento da relação 

entre corpo (como sinônimo de uma genitália única) e identidade fixa e excludente. Ao 

possuir tanto um pênis quanto uma vagina, Alex se encontra em outro patamar de 

vivências. Afigura-se como homem e como mulher e como nenhum dos dois. Seu corpo 

propicia escolhas assim como lhe coloca em uma área de indefinição. Mas não é 

somente por meio desta ótica que suas experiências e decisões podem ser analisadas.  

Ao falar para Kraken “E se não tiver nada que escolher?”, Alex retira sua 

escolha de uma lógica fixa, excludente e binária. A lança em um território de 

experiências instáveis de transformação e construção; seu corpo e sua identidade não 

são, não podem e não querem ser fixados, se constituem exatamente por meio da 

mobilidade proposta pela não definição.  

O corpo se apresenta então como potência, como um espaço de criação, como 

um descentramento. Como aponta Preciado, 

O corpo não é um dado passivo sobre o qual age o biopoder, mas antes a 

potência mesma que torna possível a incorporação prostética dos gêneros. A 

sexopolítica torna-se não somente um lugar de poder, mas, sobretudo, o 

espaço de uma criação na qual se sucedem e se justapõem os movimentos 

feministas, homossexuais, transexuais, intersexuais, transgêneros, chicanas, 

pós-coloniais... (PRECIADO, 2011, p. 14) 

 Nesta perspectiva, o corpo não é somente um instrumento usado pelo biopoder 

para atingir o indivíduo, mas é um elemento chave, pois surge como potência de ação e 

contestação deste mesmo poder. Coloca-se como um elemento de contra-poder. No caso 

do filme o corpo se estabelece como um importante meio e ferramenta, que possibilita a 

Alex a descoberta de um conjunto de possibilidades de vivência que retiram, e até 

mesmo não colocam, sua identidade e suas experiências como sendo definidas por uma 

única possibilidade anatômica.  

 Sua escolha por „não ter nada que escolher‟ acaba por estabelecer um lugar de 

reapropriação e de desvio dos discursos da medicina e da anatomia. Alex 

desterritorializa sua identidade ao colocar seu corpo como objeto, até mesmo produto, 

de seus desejos.  
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Para compreender o que se procura colocar como desterritorialização da 

identidade acredito ser necessário refletir acerca do que Claudine Haroche traz como 

discussão em seu livro A condição sensível: formas e maneiras de sentir no Ocidente. 

Sua análise procura apontar para as “transformações no sensível desencadeadas na 

contemporaneidade e, principalmente, nas democracias modernas, nas sociedades 

complexas, de fluxos ininterruptos de informações e de efeitos” (ALVES, 2012). Sua 

perspectiva indaga e aponta para as transformações nas subjetividades e nas identidades 

ao passo em que se notam mudanças na sensibilidade e no sensível.  

O caminho traçado por Haroche busca trazer uma problematização a respeito de 

dois modelos de pessoa, um presente desde o século XVI até o século XIX e o outro que 

se configura a partir de disposições sociais e culturais contemporâneas.  

Até o século XIX o estabelecimento de vínculos sociais, assim como a 

constituição da noção de pessoa tinham como pré-condições o controle de si, o 

autogoverno, a separação dos corpos, a divisão entre pessoa interior (a intimidade que 

se oculta) e a pessoa exterior (aquela que se apresenta, que atua em público) (DE 

MAGALHÃES, 2009). A noção de eu que então se afigurava dizia respeito a uma 

concepção de pessoa estável, onde os sujeitos se colocam como tais através de um 

processo de indiferenciação e indistinção. Ao analisar os gestos, assim como o modo de 

constituição do sujeito nas culturas francesa católica e anglo-saxã puritana, Haroche 

procura demonstrar o movimento de constituição do modo de ser da pessoa ocidental 

moderna.  

Já em contextos mais contemporâneos há um importante deslocamento em 

relação a esta constituição. A mobilidade das sensações, o fluxo de informações, novas 

formas de pensar, perceber e sentir aparecem como questionadores e propulsores do “eu 

e [d]a própria idéia do eu”, de maneira a colocar em questão “sua concepção como lugar 

e condição de síntese” (HAROCHE, 2008, p. 219). O eu, desta maneira deixa de ser 

pensado como uma condição estável, como uma determinação não dinâmica. Pois ao 

contrário do que se via até o final do século XIX: “A posse de si se apóia não mais na 

substância, nas qualidades, nas aspirações e nos valores morais, mas sim na capacidade 

de se desvincular e de se furtar inclusive da estabilidade em relação a si mesmo.” 

(HAROCHE, 2008, p. 134).  
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E é através de novos entendimentos acerca da formação de identidades e 

subjetividades que experiências centradas na fluidez de desejos se tornam relevantes.   

A flexibilidade nas maneiras de agir e se identificar modificam a forma com a 

qual é possível se enxergar e se estruturar. O corpo de Alex se torna expressão de uma 

fragmentação do eu e das coisas; aponta não apenas para a fluidez, mas também para a 

não unidade de sua pessoa. E é exatamente em tal fragmentação que a razão de ser é 

encontrada. Sua pessoa é móvel (BERGSON apud HAROCHE, 2008, p. 222). 

Alex então afirma a conquista
33

 de sua própria identificação por meio de uma 

escolha que retira a estabilidade do eu como um fator decisivo e preponderante. Ter um 

corpo ambíguo, que possibilita a sua existência como mulher e como homem, mas 

também como nenhum dos dois e os dois ao mesmo tempo, coloca em xeque as 

definições de estabilidade e fixidez que o conceito de gênero/sexo traz consigo enquanto 

princípio base da existência de uma identidade de gênero, de uma identificação consigo 

mesmo. 

Na situação apresentada no filme a afirmação de seu desejo não é alcançada 

através da definição/escolha de um sexo, de um órgão sexual, mas sim por meio da 

vontade de permanecer com a corporalidade com a qual nasceu. Alex opta não de 

maneira consciente e objetiva, mas sim espontânea, por um conjunto de possibilidades 

de vivência e experimentação que colocam a formação da pessoa e consequentemente 

de si como parte de um processo mutável, fluído e flexível. Onde subjetividade, desejos 

e identidades não podem ser pensados a partir de um parâmetro estável e fixo.  

Sua ruptura com a estabilidade e a continuidade que a definição de um sexo 

único busca trazer visa mostrar não somente uma recusa em tomar uma decisão 

esperada tanto por seus pais quanto socialmente (a escolha de um órgão sexual), mas 

principalmente um compromisso desprendido que ocorre em relação a si, a sua 

identidade, aos seus desejos e as suas vontades. Em relação a isso Gauchet (1998, p. 167 

apud HAROCHE, 2008, p. 141) ressalta que, 

“Outrora, o conflito social ou o conflito consigo mesmo implicava a idéia de 

uma permanência; a identidade estável aparecia como um ideal, um objetivo 

que engajava a pessoa em relação a si mesma e em relação aos demais”. 

                                                           
33

 Utilizo o termo conquista com o intuito de expressar a realização de vontades e desejos relacionados à 

sua afirmação enquanto pessoa.  



60 
 

Hoje, porém, esse engajamento em relação a si mesmo e aos outros 

desaparece em face do desprendimento de si mesmo e dos vínculos com as 

pessoas. “O resultado disso é outra maneira de ser e de agir, em que se 

prefere a ruptura à necessidade de continuidade”. 

Nota-se dessa forma que a estabilidade identitária deixa de ser um objetivo que 

engaja a pessoa
34

. Alex aparece então como personagem importante para esta discussão, 

pois torna evidente a mobilidade e fluidez contemporâneas de desejos e experiências. É 

exatamente através da ruptura com a imposição de uma escolha única, que se torna 

possível compreender suas vivências enquanto um símbolo das mudanças contínuas que 

perpassam pessoas e coisas no contexto social e cultural em que estamos inseridos. 

As vivências de Alex podem ser então entendidas através de um caráter de 

descoberta fragmentada. Sua identidade de gênero não está mais fixada através do 

imperativo da escolha de uma genitália, de um sexo/gênero. Encontra-se e se constrói a 

partir da modificação proposta pela manifestação de seus desejos. 

O desejo surge então como um conceito, como uma possibilidade analítica e 

como um princípio motor que reterritorializa a experiência corporificada através da 

vontade e da agência do sujeito. Tomando como base o artigo de Sonia Maluf, 

Corporalidade e desejo: Tudo Sobre Minha Mãe e o gênero na margem, busco delinear 

um paralelo entre as experiências de Alex e de Agrado
35

, assim como observar a relação 

existente entre seus desejos e a possibilidade de analisar suas vivências através de uma 

perspectiva de pessoa fragmentada.  

Para ambas as personagens o corpo se coloca como um objeto de desejo, como 

um propósito passível de ser transformado e modificado. Mas vamos às personagens e 

aos filmes em questão. 

                                                           
34

 A estabilidade identitária deixa de ser um objetivo, pois como bem aponta Haroche, é possível notar 

uma mudança na forma pela qual se entende a constituição de um modelo de pessoa ocidental. Se no 

Iluminismo é perceptível que as relações entre as pessoas, e desta consigo mesma, é construída através de 

uma perspectiva pautada na igualdade entre os cidadãos, assim como no princípio de que tais cidadãos 

eram sujeitos de direitos e deveres e onde o controle de si ou o autogoverno se colocavam como 

imperativos, na contemporaneidade nota-se uma mudança radical. Nas palavras da autora, “Sob o impacto 

da globalização, as sociedades contemporâneas tendem a se tornar sociedades que se transformam de 

maneira contínua; sociedades flexíveis, sem fronteiras e sem limites; sociedades fluídas, líquidas. Tais 

condições têm consequências sobre os traços de personalidade, dos mais contingentes e superficiais aos 

mais profundos, sobre os tipos de personalidade que tendem a desenvolver, e mesmo encorajar, e também 

sobre a natureza das relações entre os indivíduos.” (HAROCHE, 2008, p. 123) 
35

 Personagem travesti do filme Tudo Sobre Minha Mãe, do cineasta espanhol Pedro Almodóvar.  
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Agrado ao relatar sua história de vida perante uma audiência busca se afirmar 

através de  

um corpo transformado, fabricado, que aparece e se afirma como corpo 

fabricado, não um corpo substantivo, objetificado, mas corporalidade, veículo 

e sentido da experiência. A autenticidade desse corpo, segundo o próprio 

discurso de Agrado, sua „natureza‟ estaria no processo que o fabricou. Ao 

dize que o que tem de mais autêntico é o silicone, Agrado esta revelando que 

o „autêntico‟ nela é justamente produto de sua criação, da intervenção de seu 

desejo, de uma agência própria. (MALUF, 2002, p. 146) 

A personagem Agrado ao ressaltar sua “natureza”, seu corpo e sua essência, 

como decorrente de um processo de fabricação, de criação, lança luz a novas 

possibilidades de agência e de entendimento a respeito da construção de identidades, 

assim como da desconstrução de um corpo estritamente anatômico, substantivo e 

objetificado.  

 Construir o que considera como sendo o mais autêntico em si própria, denota a 

elaboração de um sujeito através da intervenção de seus próprios desejos, de sua agência 

própria.  

 É exatamente por intermédio da construção de si, a qual é orientada pelos seus 

desejos, e de sua agência, que se torna possível observar as experiências de Alex no 

filme XXY. A representação de sua vontade em relação ao seu próprio corpo pode ser 

vista como um processo de construção e agência pessoal. Exprimir seu desejo pela não 

escolha de uma genitália se manifesta enquanto parte de um processo de construção 

pessoal. Não é possível definir sua experiência e vivência dentro de um parâmetro de 

interpretação estática, de uma definição fixa de sexo. 

 Se através da perspectiva apontada por Haroche, é possível notar a dissolução da 

ideia de eu enquanto uma categoria única e fixa
36

, é também por intermédio da 

experiência de Alex que a fragmentação surge como possibilidade de entendimento para 

a constituição do sujeito contemporâneo. Seu desejo é anterior a qualquer constituição 

de corpo ou natureza, e a qualquer determinação identitária decorrente destes. Sua 

pessoa se constitui através de seus desejos.  

                                                           
36

 Em face das transformações sociais e culturais da contemporaneidade o sujeito se apresenta como um 

ser fragmentado, constituído por intermédio de um fluxo de informações, sensações e sentimentos. 
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E é através desta perspectiva de desejo enquanto construção de si
37

 que trago 

outra cena do filme Tomboy.  

Câmera corta. A imagem que inicia esta cena mostra da cintura para 

cima Jeanne e Laure/Mickael no banheiro de sua casa. A câmera se 

posiciona atrás e um pouco a direita das duas crianças, de maneira a 

mostrar no enquadramento uma visão geral do banheiro e destas na 

frente do espelho. Do lado esquerdo vemos azulejos marrons claros e 

uma pequena prateleira de metal de três andares, nesta é possível ver 

um par de luvas para limpeza, uma escova vermelha de formato 

arredondado, embalagens de produtos de higiene (possivelmente 

shampoo) e alguns bonequinhos de plástico (de maneira a indicar o 

seu uso no banho das crianças como forma de distração e 

brincadeira). A partir do centro da imagem é possível notar a 

mudança no padrão de azulejos (passam de marrom para branco e 

seu tamanho diminui consideravelmente). No centro da parede vemos 

um espelho quadrado com bordas de madeira acima de uma pia 

branca. Em seu anteparo vê-se um tubo de creme dental, um copo de 

plástico com algumas escovas de dente dentro e um recipiente 

também de plástico transparente com um líquido incolor em seu 

interior. No canto direito da imagem vemos uma prateleira de 

madeira com alguns produtos para cuidado pessoal. É exatamente na 

frente do espelho que ambas as crianças se encontram posicionadas. 

Laure/Mickael está na frente de Jeanne, a qual se encontra atrás e em 

uma posição mais elevada (possivelmente está em cima de um 

banquinho), segurando uma tesoura de cabo amarelo na mão 

esquerda. Corta pequenos pedaços de cabelo da nuca de 

Laure/Mickael. Ouve-se o barulho da tesoura sendo fechada a cada 

corte impreciso. Câmera corta. Mostra em close lateral direito o rosto 

das crianças. Laure/Mickael vestindo uma regata cinza olha para 

frente, em direção ao espelho, e Jeanne usando uma camiseta branca 

com estampa de corações coloridos olha atentamente para o cabelo 

                                                           
37

 Coloco construção de si, na qualidade de sinônimo para o conjunto de experiências e descobertas que 

possibilitam reunir afetos, afeições e habitus por meio de um entendimento fluído e móvel das vivências.  
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que está cortando, o segura com a mão direita e movimenta a tesoura 

com a mão esquerda. Laure/Mickael fala “Não corta muito, senão a 

mamãe vai perceber.”, “Tá” responde Jeanne. Ouve-se novamente o 

barulho da tesoura. “E corta direito” “Claro, não sou uma boba” 

replica Jeanne. Enquanto corta mais um pedaço, diz “Quando 

crescer, eu vou ser cabeleireira”; depois de alguns segundos de 

silêncio Laure/Mickael olha para frente, depois rapidamente para 

baixo, como se olhasse para a pia. Inclina o tronco para frente; a 

câmera permanece somente em Jeanne que acompanha seu 

movimento para cortar mais um pedaço de cabelo, seus braços estão 

levemente estendidos e sua atenção se dirige a nuca de 

Laure/Mickael. “O que está fazendo?”, pergunta ela. Câmera corta. 

Volta para o plano anterior, de onde se viam ambas as crianças pelas 

costas. Laure/Mickael vira para encarar sua irmã, colocou sob os 

lábios um chumaço de seu próprio cabelo. “Bom dia, madame” diz 

para Jeanne que ri da sua personificação de um homem de bigode. 

Câmera corta. Mostra em close lateral o rosto das crianças, ambas se 

olham. Laure/Mickael tenta fazer com o que o cabelo fique parado 

acima de seu lábio pressionando levemente seu dedo sobre ele e 

pergunta para Jeanne “Quer?” “Sim”, responde ela. Câmera corta. 

Mostra novamente as crianças no plano mais amplo. Laure/Mickael 

dá para Jeanne um pouco de cabelo, ela o pega com a mão direita e o 

leva para cima de seus lábios. Tenta grudá-los enquanto se olha no 

espelho. Câmera corta. Em close lateral vê-se o rosto das duas 

crianças, olham para o espelho e tentam deixar o cabelo grudado em 

suas bocas. “Muito prazer”, diz Laure/Mickael, “Muito prazer” 

responde Jeanne rindo. Depois as crianças tiram os falsos bigodes do 

rosto, coçam o lugar onde este estava „colado‟ e tentam puxar alguns 

fios que haviam ficado grudados tanto no rosto quanto na língua. 

“Não fale nada no jantar”, diz Laure/Mickael ainda olhando para o 

espelho, mas direcionando sua atenção para a irmã. “Fica quieta. 

Boquinha fechada, certo?”, vira para olhar Jeanne.  Ela acena 

afirmativamente com a cabeça ao mesmo tempo em que tenta tirar 
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mais alguns fios de cabelo de sua boca. “Não vai dar nenhum fora” 

retifica Laure/Mickael. Câmera corta. Fim de cena.  

______ 

Câmera corta. Próxima cena. A imagem mostra a partir do corredor 

a mesa de jantar onde a família janta. Laure/Mickael está no lado 

esquerdo e de frente para Jeanne que está no lado direito. O pai está 

sentado de costas para a câmera e a mãe está sentada de frente para 

o pai, um pouco para o lado direito da imagem, desta forma é 

possível visualizar as quatro pessoas. A maior iluminação da cena 

provém de uma luminária com três lâmpadas que se encontra perto 

da mesa. Lança uma luz amarela no ambiente. A mãe corta algum 

alimento no prato de Jeanne e fala “Anda, Jeanne. Vai esfriar”. 

Jeanne sentada em um banco permanece em silêncio. “Está sem 

fome?” pergunta a mãe. Câmera corta. Mostra Laure/Mickael em 

close, está com ambos os braços apoiados na mesa, olha para a irmã 

e mastiga ao mesmo tempo. Câmera corta. Mostra Jeanne em close, 

ela olha para o seu prato, depois para Laure/Mickael. “Mas você 

brincou bastante hoje” ouve-se a voz da mãe ao fundo. Câmera corta. 

Foca em close a mãe, enquanto fala para o pai “Ela saiu com 

Laure”. Câmera corta. Close do pai “Ah é? Legal. O que vocês 

fizeram? Você se divertiu?”, pergunta ele. Câmera corta. Close de 

Laure/Mickael. Olha para Jeanne com certa preocupação. Câmera 

corta. Mostra em close Jeanne. Olha para Laure/Mickael depois para 

o seu pai e por último para a sua mãe. Câmera corta. Close da mãe. 

Olhando para Jeanne pergunta “O gato comeu sua língua?” “Sim” 

ouve-se em resposta. “Me mostre então...” responde a mãe. Câmera 

corta. Close em Jeanne. Está com os lábios fechados, “Abre a 

boquinha” diz a mãe enquanto encosta na parte de baixo de seu 

queixo com a ponta dos dedos. Jeanne mostra a língua. “Ah. Ainda 

bem” diz a mãe. Câmera corta. Mostra Laure/Mickael de braços 

cruzados, “A gente fez uma batalha de água” fala. A câmera se 

movimenta e focaliza no rosto do pai, “Isso é engraçado” ele 

comenta. Câmera corta. Mostra Jeanne enquanto esta fala para o seu 
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pai “Eles tinham medo de mim porque eu mirava bem”. Ouve-se a 

risada dos pais. Câmera corta. Close da mãe. “Eles foram legais de 

brincar com você”, diz ela. Câmera corta. Foca em Jeanne. Passa-se 

um momento de pequeno silêncio até que ela fala olhando para 

Laure/Mickael “Sim, mas o meu preferido é o Mickael”. Câmera 

corta. Close de Laure/Mickael que olha para a irmã de boca aberta. 

Silêncio. Câmera corta. Foco em Jeanne “É um amigo de Laure. Ele 

brincou comigo, me carregou nas costas... e, agora, também é meu 

amigo”. Termina de falar e olha para Laure/Mickael com um 

pequeno sorriso nos lábios. Câmera corta. Mostra Laure/Mickael. 

Exibe um sorriso como que desacreditando do que acabou de ouvir. 

Câmera corta. Mostra Jeanne rindo alto e olhando para 

Laure/Mickael. Câmera corta. Mostra em close ambos os pais com 

um semblante de não estarem entendendo o motivo das risadas. 

Câmera corta. Vê-se novamente a mesa a partir do primeiro plano da 

cena e ouvem-se as risadas das duas crianças. Câmera corta. Fim de 

cena. 

 

 A relação da personagem Laure/Mickael com sua irmã Jeanne e com seus pais, 

em específico a figura da mãe se coloca como ponto de partida para a análise que 

pretendo realizar; o aparecimento do sujeito a partir do desejo. E coloco o desejo
38

 não 

somente como uma expressão de vontades, mas também como experiência 

corporificada, como um “corpo que só existe enquanto experiência” (MALUF, 2002, p. 

147) e em um conjunto de perspectivas de experimentação e descoberta; aparece como 

realização de múltiplas formas de existência e ação.   

Por um lado é possível observar, através da cena de Tomboy apresentada no 

capítulo anterior, a ligação intrínseca, feita pela mãe em forma de exigência, de uma 

correspondência entre o corpo de Laure/Mickael e seus comportamentos e ações. A 

concepção de corpo expressa pela mãe se direciona e se produz a partir de uma 

                                                           
38

 Também em relação ao desejo acredito ser interessante fazer outro apontamento. Refletir sobre a 

centralidade deste (do desejo) nos processos de subjetivação da pessoa contemporânea é ter também em 

mente outro aspecto típico desta mesma pessoa, o extremo individualismo. O foco na procura de si se 

coloca como contrário a um entendimento coletivizante da pessoa. A centralidade do desejo aparece então 

como expressão imanente do sujeito.  
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perspectiva anatômica e fisiológica. E esta mesma perspectiva diz respeito a um 

entendimento/concepção de identidade fixa e imóvel, estritamente relacionada e 

decorrente de uma definição palpável e visível de um corpo essencialmente fisiológico. 

Desta forma, o uso do vestido aparece como reafirmação identitária para o corpo de 

Laure/Mickael; representa a busca por uma conformidade fixa entre suas ações e 

comportamentos e sua aparência.  

Já por outro prisma vê-se a construção de um outro tipo de relação. Jeanne ao 

olhar, falar e se relacionar com Laure/Mickael, tanto dentro quanto fora de casa, leva 

em conta as capacidades, habilidades e comportamentos expressos e vivenciados. Não 

se atêm a definições fixas e anatômicas, mesmo sabendo que para seus pais 

Laure/Mickael é uma menina. Seu envolvimento perpassa outra camada de 

entendimento; para ela as ações e comportamentos de Laure/Mickael apontam mais para 

a existência e o convívio com um irmão do que com uma irmã. O corpo não é um 

conceito e uma verdade anatômica, mas uma construção de afecções, afetos, 

sensibilidades, desejos e agências. O fato de jogar bem futebol, brigar com outros 

garotos, cuspir no chão, se vestir com roupas largas e cortar o cabelo curto colocam as 

impressões de Jeanne em uma lógica bem próxima àquela experimentada por 

Laure/Mickael. 

A “natureza” do corpo de Laure/Mickael, tanto para a personagem quanto para 

Jeanne, não está no seu caráter anatômico e fisiológico, mas nos comportamentos 

expressos. Sua realidade e suas experiências se pautam muito mais na mutabilidade de 

suas práticas e no aprendizado a respeito de si decorrente destas, do que em relação à 

definição do sexo/gênero expressa/imposta por intermédio da figura da mãe. O corpo 

aparece então como uma categoria mutável e performativa, passível de entendimento 

através de uma lógica perspectivista. 

Tomando como base a definição de corpo apresentada por Viveiros de Castro 

em Os Pronomes Cosmológicos e o Perspectivismo Ameríndio, torna-se possível a 

criação de aproximações e afinidades entre a lógica expressa e vivida por Laure/Mickael 

e a percepção e interpretação de Jeanne.  
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Pensar em perspectivas neste contexto condiz em primeira instância em entender 

o corpo como o lócus do ponto de vista do ser
39

, como uma construção de si, como uma 

diferença corporificada.  

Nesta concepção os pontos de vista se apresentam por meio da especificidade 

construída dos corpos, pela diferença construída através e por intermédio destes. O 

corpo não aparece aqui como uma representação das diferenças de fisiologia ou de uma 

morfologia fixa, mas surge sim, como efeito, como produto de um conjunto de hábitos e 

processos. Como aponta Viveiros de Castro: 

O que estou chamando de “corpo”, portanto, não é sinônimo de fisiologia 

distintiva ou de morfologia fixa; é um conjunto de afecções ou modos de ser 

que constituem um habitus. Entre a subjetividade formal das almas e a 

materialidade substancial dos organismos, há um plano intermediário que é o 

corpo como feixe de afecções e capacidades, e que é a origem das 

perspectivas. (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 128) 

É através da expressão de capacidades, comportamentos, habilidades, afecções e 

agências que o corpo, enquanto um conjunto de hábitos e processos surge como “lugar 

de emergência da identidade e da diferença” (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 130), 

como possibilidade perspectiva. São os modos de ser que possibilitam a diversidade do 

que enxergamos, que singularizam o corpo e que criam a demarcação da diferença. O 

corpo surge então enquanto construção e transformação.  

 É a singularidade e a transformação de seu modo de ser, suas afecções e 

capacidades, que expressam a perspectiva pela qual Jeanne enxerga o corpo de 

Laure/Mickael. São suas experiências e vivências que demarcam a diferença de seu 

corpo, que criam a sua identidade. E é através do caráter fragmentado
40

 de suas práticas 

e comportamentos que se torna possível pensar sobre isso. São os seus desejos, e 

consequentemente suas ações, que ao demonstrar uma espontaneidade na forma pela 

qual suas relações e afetos se constroem, constituem a sua pessoa. 

                                                           
39

 “E um ponto de vista não é senão diferença” (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 128). Uma diferença 

que no caso do filme expressa uma identidade. 
40

 Uso o termo fragmentado para me referir as práticas e comportamentos de Laure/Mickael, pois não 

acredito ser possível compreendê-los através de parâmetros coesos e fixos de entendimento. Suas ações, 

sensações e identificações não podem ser rotuladas previamente, pois dizem respeito a desejos e vontades 

espontâneos.  
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Dessa forma, ao falar sobre Mickael na mesa de jantar, Jeanne não está 

inventando a figura de um novo amigo, mas está confirmando e compartilhando a 

perspectiva de Laure/Mickael. O seu jogo de palavras e olhares frente aos pais 

simboliza uma concomitância entre o que vê e experimenta e o que se constrói e 

transforma a sua frente.  

 Contudo isso não acontece com a mãe das duas crianças. Os modos de ser que 

constituem a experiência de Laure/Mickael são vistos por ela como algo a ser 

confrontado, normalizado, recolocado no padrão corporal esperado. Seu entendimento 

toma como ponto de partida um corpo fisiológico fixo que serve como parâmetro para o 

que se espera de suas atitudes.  

 Nota-se então a existência de duas interpretações para o corpo, por um lado um 

corpo que se constrói e se transforma através de afetos, afecções e capacidades, que se 

coloca enquanto lócus de perspectiva e por outro lado, um corpo fechado, fixo, preso 

em sua própria imutabilidade e definição. São, portanto duas interpretações de corpo 

que se relacionam com duas concepções distintas de identidade. É possível notar então, 

que um dos focos dos filmes é exatamente a tensão entre estas duas concepções de 

identidade através do papel da corporalidade na constituição da subjetividade dos 

sujeitos. 

 Observa-se por meio das ações e falas da mãe das crianças um entendimento a 

respeito da identidade de Laure/Mickael que faz parte, se relaciona e até mesmo provêm 

de uma interpretação de corpo enquanto matéria fisiológica e anatômica fixa. A 

identidade e consequentemente as ações, comportamentos, identificações, relações, 

afetos, habilidades e capacidades devem estar em consonância com a „verdade imposta 

pela biologia‟. O corpo é nesta concepção um dado a priori, uma invariável, a base pela 

qual a pessoa deve se construir e se identificar.  

 Em contrapartida é possível, através das cenas de Tomboy e XXY apresentadas 

acima, refletir e tomar como ponto de análise uma concepção de identidade 

fragmentada, que se constrói em relação a uma interpretação de corpo mutável, não 

definível de antemão. Um corpo que se produz a partir do desejo das personagens, por 

meio da agência que constrói a vontade de uma experiência e vivência singular. Nota-se 

então, por meio de tal concepção de identidade, que o sujeito não é definido de 

antemão; não existe um corpo ou uma natureza anterior à pessoa. São os seus 
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comportamentos, mas principalmente seus desejos que flexibilizam suas experiências de 

construção pessoais.   

 Pode-se então dizer que a construção de si vivenciada tanto por Alex quanto por 

Laure/Mickael recaem em diferentes aspectos, mas apresentam um ponto de 

similaridade. Se a construção de si surge da parte de Alex a partir da não escolha por 

uma definição de sua genitália, da parte de Laure/Mickael surge como uma escolha que 

contradiz a compreensão do corpo enquanto uma biologia fixa e determinante. Surge 

por intermédio de seus comportamentos e ações, pela demonstração de suas habilidades 

e capacidades, pela construção de um habitus que reterritorializa o lócus de sua 

identidade, a perspectiva de seu corpo.  

A proximidade é então vista sob dois prismas; por meio de uma desestabilização 

da sobredeterminação associada à biologia corporal e ao sexo binário e através da 

inscrição de seus desejos em corpos, afetos, sensações ou relações. Esta mesma 

inscrição diz respeito ainda a uma mesma vontade, a um desejo propulsor pela mudança 

e pela transformação.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ter diante de meus olhos experiências cinematográficas tão distintas se colocou 

para mim como uma grande possibilidade analítica e criativa. Perceber as nuances, as 

cores, os sons, as trocas de olhares e de sentidos e ter fôlego para pensar e repensar as 

películas de maneira a aproximá-las em uma mesma discussão foi no mínimo uma 

tarefa instigante.  

Dito isso acredito ser relevante apontar para alguns aspectos e discussões que 

não se encontram presentes neste trabalho, mas que de alguma forma fazem parte da 

reflexão elaborada, e dos quais acredito ser necessário fazer breves apontamentos.  

Nota-se que o repensar da produção cinematográfica, em conjunto com 

questionamentos acerca da divisão binária e excludente de sexo e gênero passam a ser 

vistos com maior fôlego a partir da década de 1990. É principalmente a partir desse 

período que o advento de tal cinematografia se relaciona com o desenvolvimento dos 

estudos queer, assim como com o exponencial crescimento dos festivais LGBTT de 

cinema ao redor do mundo.  

Tal cinema, que passa a ser denominado New Queer Cinema, abre espaço na 

produção e contextos contemporâneos 
41

para personagens e situações onde visões 

hegemônicas acerca de sexo, gênero e sexualidade passam a ser contestadas, assim 

como trabalhadas de maneira fluída e até mesmo fragmentada. De acordo com Strayer 

(1999, p. 70 apud COLLING e SANTOS, 2011, p. 236), 

(...) simultaneamente construindo e destruindo códigos de gênero e sexo, 

estes filmes se engajam em atividades transgressoras que têm lugar no e 

através do corpo e, portanto, desafiam completamente a segregação 

conceitual entre gêneros, entre sexos e, de modo mais importante, entre 

gênero e sexo. 

 É através do engajamento na transgressão de parâmetros binários e excludentes 

de sexo e gênero que acredito ser possível apontar para o que compreendo, e interpreto 

pelos filmes, desta mesma relação.  

                                                           
41

 Em relação ao contexto social e cultural contemporâneo acredito ser relevante resgatar mais uma vez os 

escritos de Claudine Haroche. De acordo com a autora, em um contexto onde a mobilidade das sensações, 

o fluxo de informações, novas formas de pensar, perceber e sentir tornam-se fatores importantes, devido 

em grande parte aos impactos da globalização, novas maneiras de se pensar e vivenciar identidades se 

tornam relevantes e partes de uma nova esfera de reflexão de mundo e de si.   
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Ao tomar estes dois conceitos, sexo e gênero, tenho como base o texto de Joan 

Scott, Gênero: uma categoria útil de análise histórica, assim como outras leituras, 

dentre as quais destaco o escrito de Henrietta Moore, Understanding sex and gender. 

Foi por meio destas autoras que busquei desenvolver uma análise/interpretação teórica e 

fílmica que englobasse em um mesmo circuito as duas categorias. Sexo diz respeito a 

gênero e gênero diz respeito a sexo.  

Por gênero acredito ser relevante trazer dois pontos apresentados por Joan Scott 

(1995, p. 86): “(1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar 

significado às relações de poder”.  

 Em virtude disso e através destes pontos, nota-se que o entendimento das 

relações sociais entre homens e mulheres se coloca por meio do conceito de gênero 

como uma forma de indicar as construções culturais, sociais e historicamente 

determinadas sobre os ditos corpos sexuados. Tal proposição busca dessa forma retirar o 

caráter de definição fixa, biológica e inerente das relações, mas principalmente 

diferenças entre os gêneros, lançando-as em um terreno onde relações de poder 

historicamente variáveis moldam e modificam as relações sociais.  

 Contudo, ao pensar em gênero como um elemento de constituição das relações 

sociais a respeito das diferenças entre os sexos, deixa-se de lado o caráter da construção 

de um discurso cultural e historicamente específico que o próprio conceito de sexo traz 

consigo. Pensar então em sexo
42

, não mais diz respeito a uma independência de tal 

termo em relação a uma matriz social, pois este está relacionado/faz parte de um 

discurso ocidental de interpretação, regulação e produção de corpos, condutas e pessoas.  

 Como aponta Moore (1994, p. 819),  

The fact that all cultures have ways of making sense of, or giving meaning to, 

bodies and embodied practices, including physiological processes and bodily 

fluids and substances, means that all cultures have a discourse of „Sex‟. In 

each case, this discourse stands in a relationship of partial dependency and 

partial autonomy with other discourses, including, very often, what 

anthropologists have referred to as the discourse of gender. Gender 

discourses themselves are refracted in many other discursive domains of 
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 Enquanto uma categoria fixa, biológica e binária.  



72 
 

culture, giving rise in some instances to discourses of power, potency, 

cosmology, fertility and death which also appear highly gendered.
43

  

 Foi através desta perspectiva, a que coloca gênero e sexo como produtos e 

expressões do desenvolvimento do pensamento ocidental, mas também como 

possibilidades interpretativas que se relacionam e fazem parte uma da outra que 

procurei articular as discussões e filmes desta monografia.  

 Tanto Tomboy quanto XXY me fizeram refletir acerca da produção e da 

construção do “Sexo” 
44

enquanto um modelo de interpretação e definição de corpos e 

pessoas, mas também a respeito de processos de descobertas pessoais.  

 Nos filmes é possível observar uma criança de 10 anos e outra de 15 anos 

explorando novos limites, novos entendimentos, novas relações, novos horizontes. Ao 

seguirem e expressarem suas vontades, novos caminhos, mas também conflitos, dores e 

sofrimentos são apresentados. 

É o desejo de cada personagem que se coloca como principal motor para as 

experiências e vivências de Alex e Laure/Mickael.  

Contudo as aproximações entre os filmes não apagam as diferenças existentes 

entre eles. Se por um lado propiciam retratos vívidos e espontâneos de experiências 

desviantes de descoberta, por outro se distanciam exatamente em virtude do contraste 

entre as situações vividas por cada personagem. 

Em XXY vemos Alex diante de um imperativo de escolha; uma identidade e 

uma genitália. Sua escolha representa, para seus pais, assim como para Ramiro e Erika, 

a possibilidade de uma vivência. Ao tomar a decisão, não necessariamente definitiva, de 

parar com os medicamentos e de não realizar a cirurgia de “correção genital”, nota-se 

um processo de abertura para novas possibilidades de entendimento a respeito de si. 

                                                           
43

 Tradução própria. “O fato de que todas as culturas tenham modos de fazer sentido de ou atribuir sentido 

a corpos e práticas corporificadas - incluindo processos fisiológicos e fluidos e substâncias corporais - 

significa que todas as culturas têm um discurso de “Sexo”. Em cada caso, esse discurso permanece em 

uma relação de dependência parcial e autonomia parcial com outros discursos, incluindo, com muita 

frequência, o que os antropólogos referiram como o discurso de gênero. Os próprios discursos de gênero 

são refratados em muitos outros domínios discursivos da cultura, dando origem em algumas 

circunstâncias a discursos de poder, potência, cosmologia, fertilidade e morte que também aparecem com 

uma forte marca de gênero.”  
44

 Utilizo o termo “Sexo” com letra maiúscula, de maneira a fazer referência ao que Errington (1990, 

apud MOORE, 1994) coloca como sendo uma forma de se pensar o “sexo” (com letra minúscula), 

enquanto natureza física dos seres humanos, como um discurso particular de construção dos corpos 

humanos que prevalece em um contexto majoritariamente ocidental e Euro-Americano.  



73 
 

Novos caminhos são traçados, possibilidades fragmentadas estão expostas por sobre a 

mesa, o desejo se coloca como motor para uma nova construção. 

Já em Tomboy as possibilidades de Laure/Mickael se articulam em outros tipos 

de percepção. Nota-se um jogo entre o que ocorre dentro e fora de sua casa. Se fora de 

casa se apresenta e se coloca como Mickael, dentro de casa é Laure quem se coloca. A 

diferença nominal, contudo não expressa uma mudança de atitude ou de vontade. Os 

nomes nesse caso se complementam, fazem parte de um mesmo desejo e de uma mesma 

construção, são Laure/Mickael.  

Por fim, acredito ser relevante ressaltar que são estas diferenças que tornam a 

análise, assim como o próprio assistir dos filmes, um campo ainda mais frutífero e 

instigante. Elas não visam diminuir ou obscurecer as proximidades, mas sim torná-las 

mais potentes. Possibilitam o repensar e o recriar crítico e sensível dos filmes, da 

análise e da própria pesquisadora-espectadora. 
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