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Resumo 
 

Este trabalho pretende promover a aplicação dos conceitos de Erving Goffman (1996) - tais 

como representação, idealização de papéis, performance, quadro, footing, fachada e fundo 

-, bem como os de George Herbert Mead (2006) - sejam eles mind, self e sociedade, e 

mútua-afetação - em um produto comunicacional da contemporaneidade, para compreender 

o fenômeno das interações sociais como processos comunicativos que caracterizam o 

campo da Comunicação. Essa investigação se deu com base na análise do filme Tomboy, de 

2011, dirigido por Céline Sciamma e protagonizado por Zóe Héran. Almejou-se olhar para 

o filme, caracterizar o objeto de estudo, expor os conceitos dos autores interacionistas 

supracitados e, por fim, fazer uma breve análise das interações sociais presentes no filme, 

que configuram a prática comunicacional, partindo dos conceitos então destrinchados. 

 
Palavras-chave: interações sociais; representação; mútua-afetação.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Lançado em 13 de janeiro de 2012, Tomboy foi o segundo longa metragem escrito e 

dirigido pela francesa Céline Sciamma. O seu primeiro longa foi Naissance des pieuvres 

(2006), dirigido e roteirizado sem grande experiência prévia, porém, muito bem aceito pela 

crítica, tendo sua estréia no Festival de Cannes de 20073. O filme ainda ganhou o 

prestigiado prêmio francês Louis-Delluc4, inaugurando com sucesso sua entrada no cenário 

internacional cinematográfico. Tomboy foi responsável por dar-lhe ainda maior visibilidade 

no cenário audiovisual, sendo hoje considerada pela crítica uma das diretoras francesas 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2Aluna do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), email: 
cpaulalopes@gmail.com.  
3 Disponível em: <http://www.cineramabc.com.br/index.php/tomboy> Acessado em 20/07/2015. 
4 Disponível em: <http://www.eurochannel.com/en/Tomboy-2011-Celine-Sciamma.html> Acessado em 
20/07/2015) 
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mais talentosas e importantes da contemporaneidade5. Céline também é reconhecida por sua 

participação em vários roteiros televisivos, como na série francesa Les Revenants (2012), e 

por sua mais recente direção e roteiro do filme Bande de Filles (2014)6. 

 Nascida em 1978, em Cergy-Pontoise, cidade satélite de Paris, Céline fez mestrado 

em Literatura Francesa e depois estudou na escola superior francesa de audiovisual, La 

Fémis7. Em entrevista para o portal europeu Cineuropa8, Céline disse que a diferença da sua 

obra para outras é a maior liberdade criativa que os seus filmes possuem, uma vez que são 

produzidos com pouca verba e, portanto, não visam lucro e exuberantes produções 

cinematográficas, mas roteiros inteligentes e críticos, que pretendem tensionar relações 

sociais e provocar reflexões acerca de questões sócio-culturais.  

 A diretora afirma, na mesma entrevista ao Cineuropa, que trabalha muito com a 

idéia de identidade e que os seus filmes dizem sobre como as pessoas podem reconstruir9 

imaginários sociais visto que, a todo instante, lhes são atribuídas certas identidades, seja 

pela sua cultura, pela família, pelo mundo em que vivem, sua cidade, cor da pele, 

orientação sexual, etc.. O seus filmes, então, tratam de como é possível romper padrões 

estabelecidos socialmente e apostam, mais do que na produção, no roteiro.  

 Com grande dose de leveza e sensibilidade, seus primeiros longa metragens tratam 

dessas questões de identidade na infância e na juventude, e estão especificamente 

relacionados à temática de gênero. O primeiro, Naissance des pieuvres, retrata, com 

delicadeza, a descoberta da sexualidade; o despertar do desejo na adolescência; e as 

dificuldades de aceitação e compreensão da orientação sexual. O segundo, por sua vez, que 

é o objeto de estudo em questão, lida com a construção da identidade e papéis de gênero na 

infância; as dificuldades das relações entre crianças e pais nesse processo; e, 

principalmente, o embate interno que assola a criança, entre o que diz seu coração e seu 

corpo.  

 Com 90 minutos de duração, Tomboy conta a história de Laure, uma criança de 10 

anos, protagonizada pela francesa Zoé Héran, que vive com sua mãe e seu pai, 

interpretados, respectivamente, por Sophie Cattani e Mathieu Demy, e com sua irmãzinha 

de 6 anos, Jeanne (Malonn Lévana). A história começa com a mudança da família de casa e 
                                                
5 Disponível em: <http://www.myfrenchfilmfestival.com/pt/person?person=338643&video=3249> Acessado 
em 20/07/2015.  
6 Disponível em: <http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=161315.html> Acessado 
em 20/07/2015. 
7 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-188840/> Acessado em 20/07/2015. 
8 Disponível em: <http://cineuropa.org/vd.aspx?t=video&l=en&did=263168> Acessado em 20/07/2015. 
9 Tradução própria do termo em inglês rearrange.  
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de vizinhança, no período de férias de verão, em um subúrbio da França. Devido a sua 

maneira de se vestir e o seu cabelo curto, Laure, nascida com o sexo biológico feminino, é 

reconhecida pelas crianças da nova vizinhança como um garoto, e se aproveita desse fato 

para se apresentar aos novos conhecidos da forma com a qual se identifica: como um 

menino. Na rua, para seus novos amigos, Laure se apresenta como Mikael. Dentro de casa, 

porém, ainda é reconhecida e tratada como uma menina, tendo que lidar com esse conflito 

interno em momentos de introspecção no seu quarto ou no banheiro, longe dos seus pais.

 Céline buscou em Tomboy se ater mais à narrativa e ao argumento principal do 

filme, de uma menina que se identifica como um menino, do que propriamente na 

produção. O filme é um emaranhado de distintas e complexas relações: Mikael e as crianças 

do bairro; Laure e seus pais; Laure/Mikael e sua irmãzinha – a única que sabe do seu 

segredo; e Mikael e Lisa. Dessa forma, ao longo da narrativa, vários questionamentos são 

colocados ao telespectador, gerando até mesmo uma certa inquietação ao assistí-lo, um 

medo incessante de que a qualquer instante a criança seja “desmascarada”. Ao mesmo 

tempo, o filme é trabalhado com um leve humor e possui uma sensibilidade intrínseca ao 

fato de serem, os principais personagens, crianças. Vemos em Tomboy a doçura, a 

delicadeza e a forma genuína das crianças de serem e agirem.  
 “Um aspecto bastante contundente da direção se deve ao fato de o filme ter em 

certos momentos aquela característica intrínseca de um thriller: estamos o tempo 
todo esperando que o pior aconteça. Mas a particularidade mais agradável, graças 
à habilidade da diretora em dirigir algumas das mais longas e interessantes cenas 
do filme, é que nelas não se perde, em nenhum momento, o senso de humor 
presente em situações de absoluto non sense às quais Michael se mete. Humor 
que também se deve à cumplicidade da sua irmãzinha e que, por fim, é ainda 
sugerido pelo que paira em um certo imaginário social que, afinal, diz que uma 
menina não pode ser um menino, ainda que assim se sinta ou queira ser.” (Diário 
do Comércio, 2011) 

 

Esse tensionamento no filme, juntamente com as personagens sensíveis e realistas, provoca 

reflexões de como a identidade de gênero é construída socialmente e, por vezes, não 

dialogada com as crianças, promovendo uma difícil aceitação e entendimento do seu 

próprio individualismo. A diretora, com seu propósito de um cinema consciente e crítico, 

nos oferece uma obra belíssima, capaz de gerar uma inquietação necessária para se pensar 

as representações vigentes no cinema hegemônico. 

 Para fazer uma análise do filme como prática comunicativa, serão utilizados os 

conceitos de Goffman e Mead, que tem como foco de estudo perceber as interações sociais. 

Primeiramente, portanto, é necessário destrinchar os conceitos para que a análise seja feita 

subseqüentemente. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Nascido nos Estados Unidos em 1863, George Herbert Mead foi um dos mais 

importantes filósofos norte-americanos “fundador do Pragmatismo ao lado de Charles 

Sanders Peirce, William James e John Dewey” (Braga, A, Gastaldo, E; 2009, p.80). O 

Pragmatismo surgiu nas últimas décadas do século XIX como uma perspectiva filosófica 

que se opunha à até então vigente na época, principalmente na Europa: a tradição idealista 

(metafísica). Enquanto os metafísicos acreditavam que as idéias conduziam o mundo, os 

pragmatistas defendiam que as ações dos seres humanos que conduziam o mundo. Além 

disso, as teorias de Mead foram base para a construção do Interacionismo Simbólico10 e 

influenciaram notavelmente vários teóricos na Escola de Chicago, fundada no final do 

século XIX, na qual Mead fez parte desde 1982. Erving Goffman foi um dos alunos 

notáveis da Escola de Chicago e altamente influenciado pelas idéias de Mead (Braga, A, 

Gastaldo, E; 2009, p.81). Nascido no Canadá em 1922, Goffman foi também um célebre 

interacionista e um dos nomes mais importantes da sociologia norte-americana.  

 A interação social é a base do estudo de ambos autores pragmatistas, Mead e 

Goffman, e principal interesse para a análise comunicativa em questão. Alguns conceitos 

são essenciais para compreender a interação social no filme Tomboy partindo de uma 

perspectiva goffmaniana, sejam eles: representação, idealização de papéis, performance, 

quadro, footing, fachada e fundo. Em se tratando dos conceitos de Mead, utilizarei sua 

forma triádica de compreender as interações sociais, que envolvem sociedade, self e mind, 

além da noção de reflexividade que caracteriza sua concepção de interação. 

 Antes de destrinchar os conceitos de Goffman que interessam para essa análise, é 

importante perceber as contribuições da obra de Mead para esse trabalho, expostas por Vera 

França (2008). A autora “empreendeu uma releitura do clássico livro póstumo de Mead, 

Mind, Self and Society (1974[1934]), na tentativa de sistematizar as contribuições da 

vertente sociológica chamada Interacionismo Simbólico para o campo da comunicação.” 

(Braga, A, Gastaldo, E; 2009, p.80). 

 Ao contrário dos teóricos que acreditavam que os indivíduos são frutos da sociedade 

(como Durkheim) ou que a sociedade não é o ponto de partida, mas os indivíduos o são 

                                                
10 Linha de pesquisa sociológica e sociopsicológica fundada em 1938 por Herbert Blumer, cujo “enfoque são 
os processos de interação – ação social caracterizada por uma orientação imediatamente recíproca” (JOAS, 
1999, p. 130). 
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(como Weber), Mead se distanciou dessa dicotomia indivíduo/sociedade, apresentando um 

modelo triádico que comporia o ato comunicacional em um ato completo, qual seja, aquele 

que “incorpora, numa dinâmica reflexiva, a sociedade, o self e o espírito (ou mente) – três 

categorias analíticas que Mead aciona para ultrapassar a dicotomia entre indivíduo e 

sociedade, entre consciência de si e consciência coletiva.” (França, 2008, p.74) 

 O conceito de self, para Mead, é a união do eu e do mim, sendo que “o eu se refere 

ao equipamento instintivo e ao principio de espontaneidade e criatividade de cada 

indivíduo; [e o] mim diz respeito à interiorização das imagens e expectativas que outros lhe 

dirigem.” (França, 2008, p.74) A sociedade compreende o conjunto de atos e trocas que são 

efetuadas entre os indivíduos e o espírito seria uma capacidade do ser humano, inexistente 

nos outros animais e própria da nossa essência, de ter uma consciência reflexiva e 

possibilidade de auto-avaliação (França, ibidem). Devido a essa capacidade reflexiva 

humana, o indivíduo é capaz de “apontar significados aos outros e a si mesmo” (Mead, p. 

205, apud França, ibidem).  

 Partindo dessa lógica triádica, em que a reflexividade permite que o indivíduo tenha 

consciência de si mesmo e da sociedade, para Mead, o ato interacional, então, consistiria 

em um processo em que os sujeitos quando começam a conversação estão conscientes do 

ato. Ou seja, eles estão acordados, durante a interação, de que está havendo comunicação. 

Para ele, os gestos que diferem um ato social de um ato comunicacional são chamados de 

gestos significantes, que carregam “símbolos particulares que tem o mesmo sentido para 

todos” (Mead, 2006, p. 142-3, apud França, 2008, p. 77). “Assim, a comunicação não 

compreende apenas um processo de estímulo-resposta através de gestos, mas decorre da 

natureza desses gestos, ou da potencialidade de certos organismos para produzir gestos 

dotados de significação (ou gestos simbólicos).” (França, 2008, p.76) Ou seja, durante a 

interação social, acionamos gestos que possuem significações que foram socialmente 

estabelecidas.   

 A consciência da significação do gesto dá-se através da linguagem, que foi 

desenvolvida durante a vida conjunta e tornou-se um acréscimo fenomenal nas relações 

sociais. Quando o gesto que fazemos é simbólico, ou seja, há uso da linguagem, ele não age 

por si mesmo, mas pelo sentido que evoca. Para Mead, quando estamos compartilhando 

símbolos, estamos tendo consciência do ato comunicativo, e a consciência da significação 

do gesto faz com que ele afete não só o outro a qual dirige, mas igualmente o que produz, 

que é o que o autor chama de mútua-afetação.  
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Graças aos gestos significantes, os atos sociais são marcados pela reflexividade – 
um afeta o outro que é afetado pelo um. A finalização do ato é resultado de um 
ajustamento recíproco, de mútua afetação. (...) Percebemos assim a extrema 
importância da comunicação no pensamento de Mead: ela é inseparável do ato 
social que ajuda a realizar. Como componente do ato, a comunicação intervém na 
construção do espírito, do self e da sociedade. (FRANÇA, 2008, p.79-81)  

 

 O foco do estudo de Goffman é também nas relações sociais, mas ele parte de uma 

perspectiva teatral para analisá-las, assumindo que nós, seres humanos, somos atores sociais 

e estamos a todo tempo atuando, como se a sociedade fosse o palco de um grande teatro. 

Para ele, “o mundo, na verdade, é uma reunião” (Goffman, 1996, p.41), ou seja, só existe 

por causa das interações sociais entre indivíduos, e “quando o indivíduo se apresenta diante 

dos outros, seu desempenho tenderá a incorporar e exemplificar os valores oficialmente 

reconhecidos pela sociedade.” (Goffman, 1996, p.41)  

 O primeiro conceito importante do autor é o de representação, que seria “toda 

atividade de um indivíduo que se passa no período caracterizado por sua presença contínua 

diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência.” 

(Goffman, 1996, p.29) Para ele, no processo das interações sociais, a representação é 

“’socializada’, moldada e modificada para se ajustar à compreensão e às expectativas da 

sociedade em que é apresentada.” (Goffman, 1996, p.40) Ou seja, há uma rede de sentido 

compartilhada socialmente que é ativada durante as interações sociais, em que os indivíduos 

se dão a ver e são afetados pelos outros.  

 Além disso, as pessoas, de acordo com sua representação, possuem papéis que são 

decretados socialmente, como, por exemplo, papéis de gênero, que são os que mais 

interessam neste trabalho em específico. Esses papeis são lugares definidos, implicando 

deveres, compromissos e direitos. São institucionalmente impostos e implicam expectativas 

– o que se espera, socialmente, por exemplo, de ser uma mulher e de ser um homem. 

Alguns papéis podem se superpor, como uma pessoa que é mãe, mulher e profissional, e, 

assim, possui vários deveres e expectativas em relação a seus diferentes papéis. A 

representação, então, é como cada um de nós encarna nosso papel, ou seja, como nós seres 

humanos desempenhamos estes papéis que nos são atribuídos socialmente. De forma a se 

aproximar do que se espera socialmente, os indivíduos assumem uma performance de 

determinada maneira para desempenhar de forma bem sucedida seus papéis. A idealização 

de papeis surge da expectativa da pessoa de como deseja ser representada. “Se um 

indivíduo tem de dar a expressão a padrões ideais na representação, então terá de abandonar 

ou esconder ações que não sejam compatíveis com eles.” (Goffman, 1996, p.46) 
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 Os conceitos de fachada e fundo estão relacionados com o desempenho diante da 

interação social. A fachada diz muito da identidade da pessoa, é aquilo que deve ser 

mostrado, aquilo que os indivíduos desejam exibir para legitimar sua representação, “é o 

equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente empregado 

pelo indivíduo durante sua representação.” (Goffman, 1996, p.29) Alguns elementos são 

fundamentais para compor a fachada, tais quais: cenário, aparência e maneira. O cenário é 

composto por elementos “do palco para o desenrolar da ação humana executada diante, 

dentro ou acima dele” (Goffman, 1996, p.29), como, por exemplo, a mobília e a decoração. 

A aparência e a maneira fazem parte da fachada pessoal, e correspondem, respectivamente, 

a características físicas, como vestuário, e características expressivas, ou seja, a forma como 

atuamos (expressões, gestos).  
Mas, evidentemente, aparência e maneira podem se contradizer uma à outra, 
como acontece quando um ator que parece ser de posição mais elevada que sua 
platéia age de maneira inesperadamente igualitária, intima ou humilde, ou quando 
um ator vestido com o traje de uma alta posição se apresenta a um indivíduo de 
condição ainda mais elevada. (Goffman, 1996, p.32) 

  

O fundo, por sua vez, seria o que está por trás dos bastidores da vida social, e não pode ser 

desmascarado frente a sociedade, pois deslegitima o papel com a qual ele quer ser 

representado. “As vezes, quando indagamos se uma impressão adotada é verdadeira ou 

falsa, na verdade queremos saber se o autor está, ou não, autorizado a desempenhar o papel 

em questão e não estamos interessados primordialmente na representação real em si 

mesma” (Goffman, 1996, p.60).  

 Outros conceitos do autor imprescindíveis são os de quadro e footing. O quadro 

seria olhar para uma situação e se indagar “o que está acontecendo aqui agora?” (Ribeiro, 

B. Garcez, P., 2002, p.107). O footing, por sua vez, “representa um alinhamento, a postura, 

a posição e a projeção do ‘eu’ de um participante na sua relação com o outro, consigo 

próprio e com o discurso em construção.” (Ibidem)  

 Um ponto importante da obra de Goffman, relevante para a análise do filme Tomboy 

que será feita posteriormente, é o fato de que, na frente do outro, nós controlamos e 

encarnamos o nosso papel. Para representar um papel, agimos de certa maneira, mostrando 

algumas coisas e escondendo outras que não desejamos emitir. Segundo o autor, nós não 

temos total controle do que emitimos, embora tentemos constantemente. Destarte, alguns 

gestos e expressões acabam nos escapando freqüentemente, apesar de haver, 

impreterivelmente, uma tentativa individual de controle expressivo.  
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 Sendo assim, pode-se notar a contribuição e a influência de Mead na obra de 

Goffman, dois autores interacionistas que defendem que a comunicação não existe se não 

no momento da interação e que a afetação de um indivíduo no outro é recíproca, afinal, “o 

ato social compreende a interação de diferentes organismos, isto é, sua adaptação mútua.” 

(Mead, 2006, p. 133, apud França, 2008, p.84) e “o estudo da comunicação compreende 

então o estudo de um ato que se realiza (dimensão prática) e da relação que aí toma forma 

(dimensão relacional) através dos gestos” (França, 2008, p.86) dotados de significado. Em 

vista disso, é possível analisar, segundo os conceitos expostos, o filme Tomboy na 

sequência, a partir de uma perspectiva interacionista. 

 

3. ANÁLISE 

 

 A palavra Tomboy significa uma garota que se veste e se comporta como um 

garoto11 e uma possível tradução para o português seria maria-homem. A existência deste 

termo mostra que a “linguagem consiste em um conjunto de símbolos comuns que, 

correspondendo a certos conteúdos, são idênticos na experiência dos diferentes indivíduos.” 

(Mead, 2006, p. 141, apud França, 2008, p. 76) Ou seja, a existência da palavra por si só 

implica que ser uma garota ou ser um garoto é algo que foi estabelecido socialmente, é uma 

significação que partilhamos. Quando a mãe está grávida e descobre o sexo biológico do 

seu bebê, ela já interioriza várias expectativas antes mesmo do seu nascimento – um fato 

simples para exemplificar seria a cor do quarto ou das roupas da criança, que comumente 

são escolhidas ente rosa ou azul, de acordo com o seu sexo. Porém, ao nascer, a demarcação 

dos papéis de acordo com o gênero torna-se explícita durante as interações sociais. Da 

mesma forma que a criança percebe padrões nas representações de gênero e interioriza 

esses valores ideais, ela pode não se identificar com o que lhe foi imposto socialmente, 

como é o caso da protagonista do filme. “Os indivíduos se formam, se tornam aptos a viver 

socialmente interiorizando as respostas comuns da sociedade.” (França, 2008, p. 83) 

  A primeira cena do filme é Laure sentada no colo do seu pai dirigindo um carro. A 

criança possui a aparência de um menino: se veste como tal – partindo do imaginário social 

do que é se vestir assim – e possui os cabelos curtos. Ao chegar em sua nova casa, é 

questionada pela mãe se gostou do seu novo quarto azul, como havia pedido, mostrando 

que também expressa sua afinidade com uma cor do imaginário social masculino. Sua 

                                                
11 Disponível em: <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=tomboy> Acessado em 20/07/2015. 
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irmãzinha mais nova, por sua vez, está de vestido, possui cabelos compridos e um quarto 

cor-de-rosa, cheio de bonecas – estereótipos, por sua vez, que reforçam representações 

femininas. Quando vão brincar, a irmã se veste de bailarina, enquanto a protagonista está 

vestida de “super-homem”.  

 
Figura 1: Primeira cena do filme (Laure e pai) 

  

Ao assistir essa sequência, devido a valores sociais interiorizados, um telespectador 

desavisado poderia crer que Laure possui o sexo biológico masculino, pois seu nome ainda 

não foi apresentado no filme, embora a sua mãe a chame de querida (cherie) no começo – o 

que poderia passar despercebido. Em seguida, a protagonista sai para a rua e conhece Lisa, 

que, por causa da sua aparência, a reconhece como um garoto quando pergunta “é novo 

aqui?” (est nouveau ici?). Ao se apresentar como Mikael para Lisa, a criança assume para a 

nova conhecida ser um menino. Na próxima cena, de volta à casa, finalmente o espectador é 

apresentado ao seu nome Laure e, em uma cena tomando banho com sua irmãzinha, 

notamos que a criança possui o órgão reprodutor feminino. O que poderia estar confuso na 

cabeça do espectador torna-se claro: dentro de casa, a protagonista é Laure, mas na rua, 

para outras crianças, é Mikael.  

 A fim de explorar melhor os conceitos supracitados dos autores Goffman e Mead, 

três sequências de cenas12 completas foram escolhidas, as quais nomeei Sequência do 

futebol,  Sequência do lago e Desfecho final. Pois, “na perspectiva indicada por Mead, uma 

analise da comunicação é antes de tudo uma analise situacionista: a situação como um todo 

(...) deve ser nosso ponto de partida e nossa referencia ao recortar um objeto especifico.” 

(França, 2008, p. 85)  

                                                
12 Considerando que sequência, em cinema, é um ‘conjuntos de planos e cenas que formam uma única e 
coerente unidade de ação dramática.’ (Ira Konigsberg em The Complete filme dictionary, 1989, p. 313)  
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3.1. Sequência do Futebol 

 

 Esta sequência se inicia em uma quadra no bairro, em que o quadro é o jogo de 

futebol entre meninos. A princípio, Mikael fica de espectador, assistindo aos garotos e 

observando como eles interagem naquele ambiente de jogo de futebol. Naquele momento, 

Lisa, que não foi permitida a jogar com eles, diz “você é diferente dos outros.” Ou seja, 

pelo fato de Mikael não estar jogando bola como os outros garotos, apenas os observando, 

Lisa, a única garota do grupo e, portanto, de fora, assume que ele é diferente. Pode-se 

pensar que a ação de Mikael de se afastar dos meninos para observá-los afetou a percepção 

de Lisa, fazendo-a dizer essa frase. Da mesma forma, o desejo dele de ser como aqueles que 

estão jogando bola juntamente com essa dedução feita por ela, afetam sua atitude no 

próximo encontro. Depois desse episódio, Mikael chega em casa, fica se olhando no 

espelho, e treina o que seria a performance ideal diante daquele quadro – ou seja, qual seria 

o seu footing adequado, seu alinhamento diante da situação. De frente para o espelho, 

Mikael tira a camisa, cospe na pia do banheiro, faz caras e bocas que seriam padrões ideais 

na representação de um garoto, já que “respostas apropriadas são mediatizadas por 

símbolos particulares que tem o mesmo sentido para todos.” (Mead, 2006, p.142-3, apud 

França, 2008, p. 77) 

 No dia seguinte, quando retorna à quadra com as outras crianças, Mikael resolve 

fazer parte do jogo de futebol e muda sua performance, cuspindo no chão, fazendo gol, 

tirando a camisa, assim como havia ensaiado no banheiro. “Se a atividade do indivíduo tem 

de tornar-se significativa para os outros, ele precisa mobilizá-la de modo tal que expresse, 

durante a interação, o que ele precisa transmitir” (Goffman, 1996, p.36) 

 Podemos perceber, claramente, o conceito de mutua-afetação de Mead, em que a 

fala de Lisa foi afetada pela atitude de Mikael, bem como o que ela disse o afetou 

mutuamente, em um ato completo, marcado pela reflexividade. “Em situações sociais, o 

agente é, ele próprio, uma fonte de estímulo para seu parceiro. Ele deve então estar atento a 

seus modos de ação, uma vez que estes suscitam reações do parceiro e, por isso, tornam-se 

condições para a continuidade de suas próprias ações.” (Joas, 1999, p.139) 

 Na sequência, após Mikael agir exatamente como os seus outros colegas, causando 

uma maior aproximação e até mesmo admiração dos demais meninos, um incidente pega-

lhe de surpresa. A necessidade de urinar o coloca diante de uma situação em que sua 
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fachada de menino poderia ser posta em risco com o fundo de uma criança com o órgão 

reprodutor feminino. Mikael, então, se afasta das crianças e vai para o meio do mato isolado 

para poder mictar agachado, após observar que os demais garotos estão fazendo em pé. 

Enquanto Mikael está urinando, ouve crianças lhe chamando e, ao perceber um garoto se 

aproximando, se levanta, terminando de urinar nas calças. No momento em que é pego no 

flagra com a bermuda molhada, Mikael vira motivo de chacota e tem que se afastar dos 

novos amigos da vizinhança. Porém, para ele, o fato de ter mantido sua identidade de um 

garoto já foi o suficiente, afinal,  
“os indivíduos surpreendidos em flagrante no ato de dizer mentiras descaradas 
não apenas ficam desacreditados durante a interação, mas podem ter sua 
dignidade destruída, pois muitas platéias acharão que se um indivíduo pode 
permitir-se uma vez contar semelhante mentira, não deve nunca mais merecer 
confiança.” (Goffman, 1996, p. 63) 
 
 

3.2. Sequência do Lago  

 

 Após o incidente decorrido, Mikael se afasta das crianças do bairro, mantendo 

contato apenas com seus familiares, até que Lisa vai à sua casa ver o que está acontecendo. 

Nesse momento, sua irmã mais nova é quem abre a porta, e Lisa procura por Mikael, não 

por Laure, fazendo com que Jeanne descubra o segredo da(o) sua(seu) irmã(o), passando a 

ser sua cúmplice. Em sua visita, Lisa convida Mikael para um passeio no lago com as 

outras crianças, garantindo-lhe que não se lembram mais do episódio anterior.  

 Diante do desejo de ir, porém ainda com o medo da descoberta que assola 

Laure/Mikael o tempo todo, deixando o espectador igualmente tenso, a protagonista decide 

usar uma artimanha para não ser desmascarada: ela corta o seu próprio maiô – traje de 

banho tipicamente feminino – e cria, com uma massinha de modelar, um objeto no formato 

de falo, para colocar embaixo da veste e passar a impressão de ter um membro reprodutor 

masculino. Aqui, novamente, notamos o desejo de esconder o fundo e manter a fachada – 

composta pela aparência e também pela sua maneira de agir. Essa cena é, provavelmente, a 

que deixa o espectador mais aflito, esperando que a qualquer momento Laure seja 

desmascarada. Afinal, uma massinha de modelar em meio a um ambiente aquático, embora 

uma idéia criativa da criança, é no mínimo infantil, irrealista e até mesmo cômica.   

 Durante o passeio no lago, Mikael/Laure não é descoberto(a) e, pelo contrário, 

apresenta uma performance extremamente viril, lutando com um garoto próximo à água e 

vencendo a luta. Nesse momento, ele(a) reconquista a confiança dos garotos, se mostrando 
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extremamente másculo, alternando sua postura e seu alinhamento em relação ao outro. 

Esses gestos durante a luta das crianças, assim como aqueles durante o jogo de futebol 

expostos anteriormente, seriam, segundo Mead, gestos significantes, afinal, evocam 

sentidos nos outros. Quando Mikael/Laure começa a lutar com o garoto, ele(a) constrói um 

sentido com aqueles gestos, que é de ser visto para aquelas crianças como um “macho”. 

Naquele momento, assim como Mikael/Laure aciona significados nas outras crianças, ele(a) 

orienta a si mesmo como um menino, que é a forma como deseja ser representado. Mais 

uma vez, notamos a comunicação como uma pratica reflexiva, cujo “ato social compreende 

a interação de diferentes organismos, isto é, sua adaptação mútua.” (Mead, 2006, p. 133. 

apud França, 2008, p. 84) 

  

3.3. Desfecho final   

 

 A relação de Laure com sua mãe é extremamente importante para o filme, 

especialmente para o desfecho. Ao contrário do seu pai, que parece aceitar bem o fato de 

que Laure se veste como um garoto e tem interesses como carros e baralhos, a mãe explicita 

a todo tempo seu desejo de que Laure aja como uma menina. Em alguns momentos, como 

quando diz ter pintado o quarto azul para agradá-la, tenta demonstrar certa aceitação, 

porém, o desenrolar da historia confirma seu descontentamento com a filha de se identificar 

como um menino, fazendo crer que a quase-aceitação se dava mais por um desejo de ser 

uma mãe compreensiva – uma característica que o papel de mãe socialmente representa– do 

que aceitar propriamente a condição da(o) filha(o). Podemos notar nessa relação que, 

embora Laure se identifique como Mikael, a interiorização do papel de gênero feminino que 

a mãe lhe impõe (mesmo que sutilmente) afeta a criança, assim como o fato de Laure ter 

uma aparência e maneira de menino, também afeta a mãe, que a todo tempo tem que 

reforçar valores ideais. Mais uma vez, notamos a reflexividade do ato comunicacional, em 

que ambos sujeitos participantes da interação são igualmente afetados.  

 Após o dia no lago, Mikael/Laure e sua irmã – que agora sabe o seu segredo – vão 

encontrar com as crianças do bairro. Nesse episódio, uma das crianças, Ryan, inicia uma 

briga com sua irmãzinha que, há pouco, havia vangloriado o fato de ter “um irmão muito 

forte e protetor”, demonstrando a inocente aprovação da irmã com a condição de 

Laure/Mikael. Com isso, Mikael/Laure inicia uma briga para defender a irmã, mais uma vez 

acionando gestos significantes para demonstrar sua masculinidade. No final desse 
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acontecimento, parece estar tudo bem, pois Mikael/Laure vence a briga e vai para casa com 

sua irmã. Porém, a mãe de Ryan vai até a sua casa para tirar satisfação com a mãe de 

Laure/Mikael que, quando abre a porta, descobre que sua filha está se passando por Mikael 

para as crianças do bairro. Naquele instante, ela pede que o filho peça desculpas e não a 

desmascara frente a outra criança e sua mãe.  

 No dia seguinte, porém, após o ocorrido, a mãe de Mikael/Laure a(o) obriga a 

colocar um vestido e ir até a casa deles contar toda a verdade, mostrando que a insatisfação 

não foi com o evento da briga em si, mas com o fato de sua filha ter se passado por um 

menino. Nesse momento, a mãe coloca a escola como instituição responsável para que isso 

seja feito, dizendo coisas como “você vai se passar por um menino o ano todo? A escola vai 

começar, não temos escolha, é preciso contar”, justificando sua atitude. Após contar para o 

menino envolvido na briga e sua mãe, chega a vez de contar para Lisa. O fundo de 

Laure/Mikael é  revelado e sua fachada posta em cheque. No momento em que 

Mikael/Laure está de vestido frente a Lisa, observamos uma mudança de footing, 

especialmente em decorrência da sua aparência.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

 As distintas relações de Mikael/Laure com as crianças e sua família, nitidamente, 

mostram como as interações sociais são complexas e articuladas de forma reflexiva, “em 

que cada parte atua sobre a outra, e onde passado e futuro são acionados pela ação no 

presente” (França, 2008, p. 90), como Mead propõe em sua perspectiva interacionista. Da 

mesma forma, pode-se notar que, de fato, encarnamos papéis frente aos outros, de acordo 

com valores pré-estabelecidos socialmente, como o pensamento de Goffman nos 

acrescenta. É possível observar contribuições dos autores pragmatistas para compreender as 

interações sociais por uma perspectiva comunicacional, concluindo que o ato comunicativo 

só se dá durante a interação entre dois ou mais indivíduos e “a finalização do ato é resultado 

de um ajustamento recíproco, de mútua afetação.” (França, 2008, p. 79)   

 Nas duas primeiras sequências esmiuçadas neste trabalho podemos notar uma 

criança acionando gestos significantes para ser reconhecida como um daqueles garotos da 

vizinhança. Dentro do seu quarto, porém, podemos observar a expressão mais individual de 

Laure/Mikael, em cenas solitárias, que seriam, aplicando a teoria triádica de Mead, 

momentos de tensionamento entre o eu e o mim que constituem o self de cada um. Aquele 
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momento de reflexão, capacidade exclusiva do ser humano, permite que o indivíduo tenha 

conhecimento de si mesmo e da sociedade. “Tomados juntos, [o eu e o mim] constituem a 

personalidade tal como ela se manifesta na experiência social.” (Mead, 2006, p.242, apud 

França, 2008, p. 74), ou seja, Laure/Mikael, consciente da sua condição de ter o sistema 

genital feminino, internamente, sabe que deveria agir de acordo com o que isso significa 

socialmente – por exemplo, quando esconde a massinha de modelar em formato de falo da 

irmã. Porém, ao conviver em sociedade, ele se identifica com o gênero masculino e, dessa 

forma, aciona símbolos sociais para permitir que as pessoas o identifiquem assim também. 

“A formação de uma sociedade de selves significa que seus membros são indivíduos 

dotados da capacidade de escolha. E é também a comunicação que ajuda a explicar suas 

transformações.” (França, 2008, p. 83) 

Nesse processo de apreensão e compreensão de si e do mundo, as pessoas acionam 

códigos para atuar em sociedade, como Laure/Mikael, que age de forma masculinizada 

fora de casa, jogando bola e lutando com garotos – estereótipos socialmente aceitos como 

masculinos - para legitimar seu gênero diante das crianças que acreditam que ela possui 

sexo biológico masculino. Tal-qualmente, indivíduos idealizam papéis para legitimar sua 

representação, como os papéis de gênero, percebidos nas sutilezas do filme – por 

exemplo, quando Laure/Mikael entra na briga do Ryan para defender sua irmã, já que a 

menina teria o papel de submissão, ao contrário do garoto, que deveria agir como figura 

violenta. Da mesma forma, recorrem a características como a aparência e a maneira – o 

modo de vestir de Laure/Mikael, seu gesto de cuspir no chão - para assumirem uma 

fachada, de forma a esconder e manipular qualquer código que deslegitime sua 

representação, tornando sua atuação mais fidedigna possível ao que deseja passar.   

 Na relação de Laure/Mikael com a mãe, podemos notar uma grande pressão para 

que a criança se expresse como uma menina. Por vezes, ela diz frases como “você sempre 

anda com meninos” reprimindo-a, ou expressa contentamento quando a vê agindo como 

uma menina (“olha, você está maquiada!”). A relação de Mikael/Laure com as crianças do 

bairro é marcada pela busca constante da criança de se reafirmar como um menino. Ao 

mesmo tempo, na relação de Mikael/Laure com Lisa - por exemplo, em uma cena que estão 

no seu quarto dançando e passando maquiagem – notamos uma confiança e uma liberdade 

maior, pois não há tanta pressão para ser como uma garota ou como um garoto. Lise aceita 

sua sensibilidade, sem questioná-la. Nessa cena, em que Lisa maquia Mikael/Laure, 

sugerindo “brincar de garotas”, nota-se uma espontaneidade maior da criança, que mesmo 
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não se identificando como menina, participa da brincadeira de forma natural e 

genuinamente infantil, trazendo à tona uma reflexão sobre a influência dos valores 

socialmente estabelecidos durante as interações sociais sobre as pessoas. Nem sempre tais 

valores ideais, especialmente quando se trata de questões de gênero, são universalizáveis e 

nem sempre geram identificação dos sujeitos, podendo ocasionar sofrimento e dificuldade 

de aceitação do indivíduo com o que ele realmente é. As representações nunca abrangem 

sua complexidade, elas são limitadoras, redutoras. “A consideração sociológica decisiva 

(...) é simplesmente que as impressões alimentadas pelas representações cotidianas estão 

sujeitas a ruptura” (Goffman, 1996, p. 66), afinal, “nós não somos apenas e simplesmente 

os produtos da sociedade.” (França, 2008, p.83) Tomboy, com maestria, rompe com uma 

representação social de gênero normativa e hegemônica – inclusive na mídia – e dessa 

forma propõe uma reflexão social interessante e necessária, como a diretora Céline 

Sciamma havia idealizado.  
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