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Resumo 

 

O presente artigo busca percorrer os marcos teóricos subjacentes à articulação da noção 

de gênero como performatividade. Esse percurso pretende demonstrar a importância do 

debate sobre gênero dentro do território comunicacional. Dentro desse esforço, ainda, o 

artigo esboça questionamentos a partir dos filmes Meninos Não Choram (1999) e 

Tomboy (2011), tomando o cinema como uma tecnologia que produz os corpos 

generificados e sexuados na cultura. Ambas as produções, ao abordarem a 

transgeneridade, contribuem para pensar os diferentes processos e sistemas semióticos 

que produzem e instituem os gêneros como unidades estáveis de significação. 
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Introdução 

A noção de gênero é, hoje, um termo em disputa, da escola à política, por parte 

de diversos grupos que protagonizam um embate que diz respeito aos direitos de 

minorias historicamente periféricas ou populações socialmente oprimidas. Uma das 

frentes dessa disputa, que se expande e se multiplica é, sem dúvidas, nosso campo de 

pesquisa, a comunicação. Afinal, a disputa por espaço comunicacional é a demanda pela 

linguagem, e tal demanda configurada a partir da perspectiva minoritária, afirma 

Haraway (2000, p.88), “é a luta contra a comunicação perfeita, contra o código único 

que traduz todo significado de forma perfeita”. 

A perfeição de um “código único” que Haraway (2000) comenta, suscita um 

questionamento fundamental que se inscreve justamente na intersecção entre 

performatividade e semiótica, sobretudo, a de viés crítico: como emergem os signos 

enquanto unidades estáveis e estabilizadoras, como se sedimentam de modo a ocultar a 

própria operação que os produzem? Esse questionamento, assim posto, em caráter mais 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação, PPGCOM – UFRGS, email: 
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geral, pode ser observado no pensamento de Judith Butler (2012), a partir do exame do 

binômio sexo/gênero, discussão de onde emerge a noção de performatividade em seu 

trabalho, mas não se restringe apenas a esse domínio.  

Butler, partindo da investigação sobre os limites da política identitária do sujeito 

mulher, percorre um caminho que a leva a desconstruir o binário sexo/gênero, 

propondo, nas ruínas dessa edificação, pensar a masculinidade e feminilidade enquanto 

atos performativos dos corpos. Essa ideia aproximou definitivamente o feminismo e as 

teorias de gênero aos estudos da linguagem, uma vez que a noção de performatividade, 

em Butler, é tributária de autores cuja preocupação central reside na linguagem e na 

produção discursiva do poder, principalmente, Jacques Derrida e Michel Foucault. 

Assim, acredita-se ser possível dizer que há algo de semiótico subjacente ao 

pensamento de Butler. Ao dar conta de uma noção de masculinidade e feminilidade, 

enquanto construtos discursivos, compreendido como conjuntos de signos e produzidas 

por diferentes sistemas de significação (BORBA, 2014), considera-se que o conceito de 

performatividade opera como um dispositivo que permite examinar a condição de 

possibilidade de pensar o gênero não mais como uma essência, e sim como uma 

atribuição arbitrária que pesa sobre os corpos. Nesse sentido, a compreensão de gênero, 

e mesmo sexualidade, em Butler instaura um movimento de crítica a uma tradição 

filosófica universalista apoiada na noção de identidade. 

Nesse panorama, é a noção de performatividade que contribui para articular 

questões pertinentes a transgeneridade. Segundo Borba, o corpo trans está  

[...] na intersecção de diferentes sistemas semióticos de reconhecimento social: 

gênero (masculino ou feminino?), moral (o dorso publicamente nu da ativista é 

crime?), corpo (pênis, seios, hormônios, maquiagem, [a falta de] roupas), 
linguagem (você é homem!/?, você é mulher!/?), instituições (direito, leis, 

documentos). Tais sistemas de significação se sobrepõem e se excluem 

mutuamente, trabalhando em uma lógica booleana que diz: ou se é homem ou se 
é mulher, sem espaços para contradições, deslizes, cisões e áreas borradas. 

(BORBA, 2014, p.444) 
 

 A transgeneridade
3
 aparece aqui como um devir minoritário e dissidente capaz 

de desestabilizar os códigos convencionais da masculinidade e feminilidade. Nesse 

horizonte, a importância da noção de performatividade vem ao encontro dos embates 

pelos espaços e pela emergência de vozes múltiplas. A condição transgênera evidencia a 

arbitrariedade da linguagem que nomeia os corpos, os comportamentos, as vozes e os 

                                                
3 O termo transgeneridade será utilizado como uma compreensão mais geral capaz de abrigar aqueles que, de algum 

modo, rejeitam os marcadores do gênero que atribuído no nascimento, identificando-se e expressam-se, assim, de 

modo diferente ao que lhe foi imputado (JESUS, 2012). 
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espaços. O ato de nomear os corpos, desde o nascimento, se instaura a partir de certas 

características fisiológicas e anatômicas que determinam, em caráter normativo, um 

modo de ser, conforme coloca Louro (2004, p. 81): “Não há corpo que não seja, desde 

sempre, dito e feito na cultura; descrito e nomeado e reconhecido na linguagem, através 

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

É com base em uma espécie de “violência da escritura” (DERRIDA, 2013, 

p.138) que se inscreve nos corpos e, consequentemente, os marca, configura verdades 

sobre esses mesmos corpos, que este trabalho comenta fragmentos dos filmes Meninos 

Não Choram (1999), Tomboy (2011)
4
 que devem contribuir com o debate aqui 

pretendido sobre como masculinidade e feminilidade emergem como signos fixos e 

normativos concomitantemente ao apagamento dos agenciamentos que produzem tais 

signos. 

A importância de discutir a intersecção entre cinema e gênero no campo da 

comunicação é entender que a produção audiovisual é parte da engrenagem que produz 

o gênero.  Desse modo, ao assumir o corpo trans como recorte temático desse trabalho, 

pensa-se que esse corpo, entendido a partir de uma perspectiva pós-identitária 

articulada, sobretudo, à luz da noção de gênero como performatividade (BUTLER, 

1993, 2012), desestabiliza e denuncia a naturalização das normas que constrangem e 

determinam os corpos generificados a partir de discursos, saberes, leis e outras diversas 

tecnologias que produzem o gênero (LAURETIS, 1987; LOURO, 2004) tal como o 

cinema. 

Como produto cultural, o cinema fabrica enunciados que sustentam certos 

discursos, ao mesmo tempo em que são sustentados por ele. Nessa dupla implicação, o 

cinema mostra-se um campo privilegiado para pensar as relações de poder implicadas 

nos discursos que se deslocam política e socialmente. Tais processos enquanto 

constituídos na linguagem são também matéria de um problema que além de político, é 

também conceitual e está implicado no modo como se discute a comunicação na 

atualidade. Entende-se, assim, que indivíduos que habitam as mais variadas expressões 

de gênero e sexualidade impõem desafios a um modelo centralizado, fixo e estável de 

identidade. Nesse sentido, segundo Halberstam (2005), o sujeito transgênero confirma 

as ideias pós-modernas de fluidez e instabilidade e, ainda, questiona e problematiza a 

                                                
4 A breve discussão sobre cinema aqui exposta é parte de uma pesquisa maior, ainda em 

desenvolvimento, referente à minha dissertação de mestrado, cujo objetivo é mapear a produção 

cinematográfica referente à temática trans, examinando suas regularidades e pontos de fuga. 
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binaridade do sistema sexo/gênero. Por isso, segundo o autor, existe uma emergência de 

produtos culturais a abordar a temática transgênera na atualidade.  

Se o cinema constitui-se como uma linguagem que enforma corpos, a imagem 

em movimento produz discursos, desloca significados, movimenta um mercado. O 

cinema, imbuído da pretensão de realidade ou não, também faz ver os deslocamentos 

políticos e culturais formam e organizam a sociedade. É nessa rede de relações que o 

cinema, enquanto produtor de discursos e enquanto uma das indústrias mais rentáveis de 

nossa civilização, está implicado 

A tomada da palavra pelas minorias queer   um advento não tanto pós-moderno 

como pós-humano: uma transformação na produção, na circulação dos discursos 
nas instituições modernas (da escola   fam lia, passando pelo cinema ou pela 

arte) e uma mutação dos corpos. (PRECIADO, 2011. p.17)  

 

Ou seja, é pela própria condição do cinema enquanto linguagem implicada na 

produção e circulação de discursos, que se torna possível discutir certos estratos da 

cultura e da sociedade. Inclui-se aí, as relações discursivas que circundam e 

circunscrevem o gênero e a sexualidade nas relações sociais produzidas a partir dos 

produtos culturais e, nesse caso, na produção cinematográfica. 

 

Cinema como tecnologia do gênero e dos corpos  

 

Há um fragmento de uma cena no filme Meninos Não Choram
5
 (1999) em que o 

protagonista, Brandon, depõe em uma delegacia contra a violência que sofrera de dois, 

até então, amigos. Nesse fragmento em específico, o protagonista precisa dar conta de si 

mesmo, precisa explicar a si e seus atos diante da polícia. A polícia, encarnando o poder 

institucional, perscruta os termos e expressões de Brandon a fim de devolver a ele a 

culpa pela violência sofrida. O estupro, a que o protagonista é submetido na produção, 

não é somente a resposta direta à desestabilização da norma imposta aos corpos.  Mas 

também se expressa como uma tentativa de restaurar a suposta coerência entre anatomia 

e expressão gênero. Assim, os termos, as palavras, as perguntas do policial são sempre 

                                                
5 Baseado em um crime real, Meninos Não Choram (1999), dirigido por Kimberly Peirce essa produção é um dos 

poucos filme de ficção a abordar a transgeneridade masculina. A produção mostra os eventos transcorridos nas 

últimas semanas de vida de Brandon Teena, um jovem de 21 anos, em uma cidade no interior do Nebraska, nos 

Estados Unidos. Considerado um filme de baixo orçamento, dois milhões de dólares, o filme ganhou prêmios e 

reconhecimento, chegando a premiar Hilary Swank com um Oscar pelo papel do protagonista. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

no sentido de forçar a esse corpo do protagonista, esse lugar que ele rejeita: o lugar do 

feminino. 

Ao ser questionado pela polícia por que “se fazia passar por homem”, Brandon 

tenta explicar-se. O protagonista afirma ter “crise de identidade sexual”, termo esse que 

aparece em um pequeno material entre os pertences do protagonista, e que explica a 

condição transexual e os procedimentos pertinentes à cirurgia de adequação sexual. 

Brandon define-se, portanto, em termos médicos, identifica-se enquanto um 

diagnóstico. Os termos médicos e o diagnóstico configuram um dado discurso que se 

apoia na legitimidade da ciência e da medicina e afiançam práticas jurídicas. O processo 

de legitimação desse discurso é histórico, portanto produzido, não é universal e também 

não é auto-evidente. No entanto, enforma os acontecimentos, as coisas e os indivíduos 

de tal modo que somente é possível explicar-se, recorrendo a esse mesmo discurso. De 

acordo com Butler, 

Os termos usados para darmos um relato de nós mesmos, para nos fazer 

inteligíveis para nós e para os outros não são criados por nós: eles têm caráter 

social e estabelecem normas sociais, um domínio de falta de liberdade e de 
substituibilidade em que nossas histórias “singulares” são contadas. (BUTLER, 

2015, p.33) 
 

 Ao mesmo tempo em que estabelece certas condições de inteligibilidade, esse 

discurso restringe as possibilidades do seu devir. E nesse sentido, todo relato acaba 

diluindo um pouco a singularidade do relatante e daquilo que ele relata. No entanto, a 

insistência e o interesse na afirmação de detalhes, pouco pertinentes ao ocorrido por 

parte do oficial de polícia, agem no sentido não de obter a apuração e insubstituibilidade 

do relato, mas sim de reviver a violência que reafirma o lugar de Brandon na matriz 

binária dos gêneros. Lugar onde a fuga e a transgressão podem ser explicadas apenas 

em função de uma patologia. 

 A patologização deve ser entendida, dessa forma, como o modo pelo qual o 

poder racionaliza comportamentos desviantes e transgressores. Enquanto doença, a 

transgressão de Brandon é ameaçadora não somente ao modelo de masculinidade 

dominante oferecido por John e Tom (PIDDUCK, 2001), mas igualmente para a 

organização da estrutura binária do gênero. A mãe da namorada de Brandon chega a 

afirmar, na cena em que o protagonista tem seu corpo despido (e sua suposta verdade 

revelada), que ele expos a filha à doença dele. A doença não se refere, nesse momento, 

somente ao diagnóstico, mas também constitui uma ameaça de contágio. Ou seja, os 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

corpos trans perturbam categorias normativas de gênero de modo que aqueles que 

devotam afeto a esses corpos também são desestabilizados. 

A violência é um desdobramento do descontinuidade que corpo de Brandon 

provoca, mas também uma tentativa de impor as normas do gênero a ele, restituir a 

ordem. Confrontado por aqueles que, até então, eram seus amigos, Brandon é 

encurralado, agredido e despido. Aqui o corpo, a anatomia genital parece afiançar uma 

verdade absoluta, objetiva e intransponível sobre o que Brandon é. Nesse caso, 

pressupõe-se a coerência entre anatomia, gênero e identidade (BUTLER, 2012). Essa 

coerência, de modo algum, é um resultado natural de um alinhamento objetivo entre 

esses três aspectos: ela constitui-se no agenciamento das forças de poder que fundam o 

sexo e o gênero.  

 

A produção performativa do gênero 

 

Quando Butler escreve Problemas de Gênero (2012), ela empreende um percurso 

de desmontagem da ideia de uma identidade feminina essencialista, a ideia de uma 

mulher em si, pensada a partir de um significante estável. Rejeita, assim, o argumento 

de parte do pensamento feminista que restringe na apresentação anatômica a noção de 

feminilidade.  

Para Butler (2012), qualquer noção de gênero é antes um efeito de relações, 

agenciamentos de poder e práticas discursivas que perpassam o sujeito. O que Butler 

(2012) quer demonstrar é que, assim, sem questionar a noção de identidade e essência 

feminina, o feminismo não escapa da mesma matriz subjacente às formas regulatórias 

que sustentam a opressão feminina. A busca por uma representatividade constituída a 

partir de uma identidade unívoca de mulher é insuficiente à política feminista segundo a 

autora e, portanto, apenas fortalece o mesmo mecanismo responsável por produzir e 

reproduzir desigualdades.  

Para a autora, a questão de gênero, é uma questão de linguagem, uma vez que 

essa linguagem formata os corpos. O exame do gênero, nesse sentido, alinha-se a uma 

tarefa propriamente semiótica de compreender como determinados termos da linguagem 

se instituem em uma relação de dominância na designação dos corpos. É preciso dar a 

ver os processos que impõem uma masculinidade e feminilidade em suas expressões 

dominantes como parâmetro que autoriza, valida e regula dados modos de expressão do 
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gênero e da sexualidade. O exame da produção discursiva do corpo permite observar 

que tais processos não são atributos essenciais ou intrínsecos aos corpos. Daí a 

possibilidade dos corpos trans romperem com a coerência de gênero estabelecida pela 

norma.  

A linguagem nomeia os corpos, os comportamentos, as vozes e os espaços. 

Afinal, todos os corpos são nomeados desde o seu nascimento. Do mesmo modo, as 

coisas, comportamentos, expressões corporais, gestos, a todos são atribuídos 

significados e, nesse sentido, produzidos pela linguagem. Além disso, ao nomear e 

designar, a linguagem também confere a medida da inteligibilidade das coisas, corpos e 

comportamentos. A linguagem institui, portanto, os termos pelas coisas as coisas são 

conhecidas. Como consequência, a linguagem determina, assim, as condições 

ontológicas e epistemológicas em que esses corpos se materializam e se relacionam.  

Colocar-se, desse modo, fora desses espaços marcados na linguagem é colocar-se à 

margem, onde se materializa a exclusão e a invisibilidade social. Não por acaso, o 

léxico médico aparece na fala do protagonista de Meninos Não Choram (1999) na 

tentativa de garantir algum modelo de validação para seu corpo e sua vivência. Ou 

mesmo, que a insistência da polícia sobre o comportamento e a expressão de gênero de 

Brandon se faça presente no momento em que ele é a vítima da violência, assim reforça-

se a ideia de que essa vivência está à margem. Se ele precisa se explicar diante da 

polícia, diante das instituições, é porque os corpos e vidas dissidentes tensionam, a 

partir dessa margem, as fronteiras externas do discurso hegemônico provocando 

conflitos e desacordos na esfera social.  

Ao afirmar que o gênero é constituído performativamente, Butler (2012, 1993) 

sublinha a dimensão discursiva do corpo e, consequentemente, do próprio gênero e do 

sexo. Essa dimensão permite pensar não apenas os modos como a masculinidade e a 

feminilidade se instituem como signos
6
 unívocos na relação com os corpos que marcam, 

mas também dá a ver seu funcionamento sempre oculto à medida que se as expressões 

de gênero se naturalizam.  

                                                
6 Em Problemas de Gênero (2012), Butler cita a concepção de signo saussureana, e é ela que permeia as menções à 
noção de signo. Butler compreende o signo como uma unidade estável entre significante e significado no interior de 
“um sistema lingu stico necessariamente completo” (BUTLER, 2012, p. 69), e nesse sentido, pressupõe também as 
noções de universalidade e totalidade. A crítica de Butler (2012) é que essa pretensão de totalidade se impõe como 

tentativa de “subjulgar a ambiguidade linguística” (BUTLER, 2012, p. 70), suprimindo, assim, a differánce, ou seja, 
reprimindo os processos de diferenciação operativos e constitutivos da linguagem. Butler (2012) utiliza-se da noção 
de differánce, tal como concebido por Derrida (2013). 
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A dimensão discursiva do corpo, importante ressaltar, não desmaterializa o 

corpo, ao contrário, é a própria condição de materialização dele. Pois é imprescindível 

compreender que o corpo é indissociável dos processos de significação que o situam no 

mundo e, consequentemente, inseparável do modo como ele é generificado e sexuado na 

cultura. Na perspectiva da performatividade, o masculino e o feminino são inscritos nos 

corpos a partir de atos corporais (BUTLER, 2012) ou práticas significantes. Tais 

práticas significantes são tornadas possíveis dentro de uma matriz regulatória. Essa 

matriz, que Butler (2012)  chama de heteronormatividade,  prescreve as regras sob as 

quais a performatividade forma o gênero. Dito de outro modo, a performatividade 

[...] é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior 

de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para 

produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser. 
(BUTLER, 2012, p. 59) 

 

A estilização, a que Butler (2012) se refere acima, diz respeito a uma série de 

práticas e atos corporais. As roupas escolhidas, o modo de andar, as preferências 

expressas sobre objetos saturados de significados que correspondem a um gênero ou 

outro. O filme Tomboy (2011) explora em profundidade tais elementos na construção 

de seu protagonista. Os pequenos traços que compõem a identificação do protagonista 

com o masculino são múltiplos. A cena em que Laure/Mikhael é apresentado mostra a 

viagem da criança com seu pai até a nova cidade. O protagonista está com metade do 

corpo para fora do teto solar do carro e os seus cabelos curtos se mexem com o vento. 

Ele usa roupas largas, não femininas, seus trejeitos não são delicados e suas preferências 

também não são associáveis à feminilidade. Há sempre espaço, na narrativa, para 

reforçar que gostos e preferências de Laure/Mikhael são divergentes em relação aos da 

irmã caçula que oferece a contrapartida de um modelo de inteligibilidade feminina 

normativa (sempre de vestido e outras roupas, além de comportamentos marcadamente 

femininos). Ao chegar à casa nova, a mãe comenta que o quarto foi pintado de azul 

(uma cor relacionada comumente ao universo masculino em oposição aos planos que 

dão a ver o tema rosa do quarto da irmã) e que a criança está sempre brincando com 

meninos.  

O gênero se produz e se materializa por meio desses marcadores que se reiteram 

e se repetem afirmando uma normatização (BENTO, 2006). Essa normatização 

determina, segundo Butler (2012, p.37), que “as pessoas só se tornam inteligíveis ao 
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adquirir seu gênero em conformidade com padrões reconhecíveis de inteligibilidade de 

gênero”.  

Junto aos novos amigos, durante as primeiras brincadeiras, Mikhael observa 

muito, fala pouco. Observa, por exemplo, o desempenho dos meninos ao jogar futebol. 

Aqui, seria possível comentar que mesmo os outros meninos que jogam, de certo modo, 

performam um modelo de masculinidade atrelada ao mundo do futebol: imitam os 

cânticos das torcidas nos grandes estádios (como é possível ouvir as crianças cantando 

ao fundo), cospem frequente e desnecessariamente no chão, tiram a camiseta. Se em um 

primeiro momento Mikhael não se mostra à vontade de aderir àquela performance, trata 

de ensaiá-la em frente ao espelho, já em casa, enquanto examina seu peito, seus braços e 

suas costas na busca de algo em seu corpo que possa denunciá-lo. Nesse fragmento, 

modelo de masculinidade, associado ao jogador masculino de futebol, projeta luz sobre 

a emergência de uma matriz de masculinidade. A masculinidade, é possível observar, se 

impõe através de modelos normativos produzidos por processos de significação, 

regulado por uma matriz heteronormativa (BUTLER, 2012).  

A matriz heteronormativa, assim, produz tanto o masculino quanto o feminino 

dentro de regras rígidas e reivindica a estabilidade de ambos. Logo, o gênero enquanto 

performatividade está implicado nessa matriz quem produz o binário 

masculino/feminino como signos unívocos e inequívocos de uma coerência contínua e 

estável entre expressão de gênero, desejo e anatomia.  A coerência e estabilidade 

suposta do gênero é o produto do seu modo de produção reiterativo.  O gênero, repetido 

à medida que é expresso em diferentes práticas significantes, produz o efeito de uma 

identidade e de uma essência nos e dos corpos. No entanto, ao afirmar que não existe 

agente por traz da obra, Butler (2012) evidencia o gênero não mais como tributário ou 

ancorado em um aspecto corpóreo do sujeito, mas como um fazer contingente, ainda 

que normativo, do corpo, ressaltando, assim, a dimensão relacional do gênero em sua 

expressão.  

A matriz heteronormativa atua sob amparo da noção foucaultiana de poder: ela 

não interdita as diferentes expressões de gênero e sexualidade, ela regula. Dito de outro 

modo, a heteronorma não reprime meramente ou impede os desvios e transgressões em 

relação a essa coerência de gênero, ela regula e determina os termos em que a 

divergência é expressa, designada e definida pela linguagem. Essa operação dá a ver 

que o poder agenciado pela heteronorma é sempre produtivo, o poder “permeia, produz 
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coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” (FOUCAULT, 2012, p.45). Ao 

contrário da interdição e repressão, o poder nomeia realçando a suposta anormalidade 

do corpo transgressor. Assim, segundo Butler (1997, p.142), “definindo os limites do 

discurso diz vel como tamb m os limites viáveis do sujeito” o poder “produz 

normativamente o sujeito”.  

No entanto, a produção e a naturalização do corpo generificado não se dá sem 

eventual resistência à heteronorma. Se a noção de performatividade inscreve os corpos 

dentro de uma matriz que produz e regula os modos de atribuição de masculinidade e 

feminilidade impostas a esses corpos, ela dá a ver, igualmente, as condições de 

resistência desses corpos. A possibilidade de resistência e subversão está justamente no 

próprio funcionamento da matriz heteronormativa que produz performativamente o 

gênero. O funcionamento dessa matriz que atua reiterativamente é análogo ao princípio 

derridiano da iterabilidade.  

A iterabilidade é repetição nunca idêntica a si mesma. Nesse sentido, a reiteração 

constitutiva da performatividade, ao operar sob o princípio da iterabilidade, diferencia-

se de si mesma a cada repetição dos atos corporais impregnados por significações de 

gênero. A necessidade de repetição de tais atos permite também uma fissura para que 

tais atos resistam ou transgridam a norma. Assim, é a lógica da iterabilidade que 

assegura a possibilidade de transformação social (BUTLER, 1997). 

O signo, como iterável, é uma marca diferencial cortada de sua produção ou 
origem putativa. Quando a marca é "cortada" de sua origem, como Derrida 

afirma, ou ligeiramente atada a ela, levanta a questão de saber onde a função do 

signo está essencialmente relacionada à sedimentação de seu uso, ou 

essencialmente livre de sua historicidade. (BUTLER, 1997, p.148) 
 

Desse modo, o princípio da iterabilidade não apenas abre espaço na clausura da 

norma, mas também demonstra que as práticas significantes da masculinidade e 

feminilidade são produzidas historicamente por uma matriz de poder. Reiterando, o 

gênero é, assim, sempre um efeito de uma produção oculta e naturalizada a partir de um 

processo histórico e normativo, porém, imanente à estrutura reiterativa da heteronorma, 

ou seja, dentro dos seus próprios termos, se dá a possibilidade de transgressão e 

subversão dessas regras. 

Performatividade como iterabilidade 

No esforço de compreender o movimento reiterativo da performatividade, em 

Butler (2012), cabe aqui examinar mais detidamente as ideias implícitas, porém 
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constitutivas dessa concepção de gênero. Se em parte, a ideia de performatividade como 

operação de uma heteronorma, tem como base a noção de poder em Foucault (2012), a 

ideia de que a linguagem afeta o mundo está contida na teoria dos atos de fala de John 

Austin (1990). No entanto, a ideia do ato de fala performativo de Austin (1990) se faz 

presente na concepção de gênero em Butler (2012) apenas em função da leitura 

derridiana do autor inglês. 

Os proferimentos performativos são aqueles que realizam uma ação. Logo, o ato 

de fala que realiza essa ação é chamado por Austin de performativo. Um caso de um 

proferimento performativo mais evidente seria, por exemplo, “Eu te batizo...” ou "Eu 

prometo que...". Tal ato de fala não pode ser dito verdadeiro ou falso, apenas bem 

sucedidos, a que o filósofo chama de caso feliz, ou mal sucedidos, no caso infeliz. Ao 

contrário dos proferimentos descritivos que Austin passa a chamar de constatativos. Os 

proferimentos constatativos reportam um estado de coisas no mundo, pressupõe assim 

objetividade e uma separação entre o que é descrito e a própria descrição. Já o 

performativo, enquanto uma ação sobre as coisas, cria esse estado de coisas.  

Derrida encontra Austin em seu percurso rumo à desconstrução da metafísica 

ocidental. Segundo o pensador francês, um problema basilar da metafísica é estar 

saturada de presença. A ideia de presença fundamenta a crença em uma transparência da 

linguagem e uma correspondência necessária entre as coisas e suas representações. Ou 

seja, há sempre uma exterioridade que subordina a linguagem cujo primado reside na 

oralidade (DERRIDA, 2013). No caso da oralidade, há uma ancoragem dos enunciados, 

do proferimento no sujeito que profere, ancoragem essa que garante a validade da 

proposição. Para seu projeto desconstrutivo, Derrida (1991, 2013) acredita ser 

necessário contestar o rebaixamento da escrita em relação à fala e a oralidade. 

A importância do trabalho de Austin se constitui não apenas na originalidade de 

seu pensamento e na rejeição do valor de verdade como função última da linguagem, 

como afirma Derrida, 

Poderia parecer que Austin destruiu o conceito de comunicação como um 

conceito puramente semiótico, linguístico ou simbólico. O performativo é uma 

“comunicação” que não   limitada essencialmente a transportar um conteúdo 
semântico já constituído e vigiado por um aspecto da verdade (DERRIDA, 

1991, p. 27). 

  

No entanto, como Derrida (1991) examina, os proferimentos performativos, são 

impregnados de presença, uma vez que se constituem na presença de um falante/agente 
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e na dependência de um contexto.  Por isso, o filósofo precisa deixar de lado, por 

exemplo, os casos em que os textos são citados por um ator em uma peça, um 

espetáculo. Segundo ele, esses casos constituem casos “não s rios” e “usos parasitários” 

da linguagem (AUSTIN, 1990). 

É precisamente nesses casos parasitários que reside o interesse de Derrida 

(1991). Os casos de uso parasitário da linguagem oferecem uma linha de fuga em 

relação ao próprio ato de fala, pois eles dão a ver um desprendimento da presença 

necessária de um emissor original, de sua intencionalidade e do contexto como requeria 

Austin (1990). Os usos parasitários da linguagem e dos atos de fala emergem de forma 

análoga das regras que, de modo geral, operam em relação à escrita. A escrita rompe 

com a ideia de contexto, pois se faz presente mesmo com a ausência de um emissor 

quanto de um emissário, nesse sentido, a “escrita provoca um desencaixe fundamental 

entre signo e presença” (SILVA, 2016, p.170).  

A correspondência entre a escrita e os usos parasitários da linguagem consiste 

em apontar para um modo de funcionamento comum a ambas, o que evidencia não 

apenas uma constituição similar da linguagem nesses casos, mas opera ela mesma como 

uma estrutura geral de toda a linguagem. Esse funcionamento ou operação, Derrida 

(1991) chama de a iterabilidade. Iterabilidade  , assim, “um traço estrutural de toda 

marca” (DERRIDA, 1991, p.29), ou seja,   um aspecto que caracteriza a linguagem em 

função da possibilidade de ser repetida e é, simultaneamente, também um princípio de 

diferenciação, pois uma repetição nunca é idêntica à outra. A origem do termo, do 

sânscrito itara remete, justamente, à ideia de outro, alteridade e diferenciação. Desse 

modo, a possibilidade de repetição é constitutiva do signo, tal como as condições que 

permitem sua diferenciação. 

Ainda, observa Derrida (1991), é através da própria possibilidade de repetição 

do ato performativo que se pode reconhecer a convencionalidade da qual depende o 

contexto de um performativo feliz, ou seja, 

Um enunciado performativo poderia ser bem-sucedido se sua formulação não 

repetisse o enunciado do “codificado” ou iterável; dito de outro modo, se a 

fórmula que eu pronuncio para abrir uma sessão, lançar um barco ou um 
casamento não fosse identificável como conforme a um modelo iterável; se, 

pois, ela não fosse identificável de algum modo como “citação”? (DERRIDA, 

1991, p.33) 

 

Sob a condição de ser iterável, o performativo rompe com a dependência da 

linguagem em relação a um contexto. Pois a possibilidade de repetição, ou iterabilidade, 
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dá a ver que convenções podem ser reconhecidas independentemente de um evento 

original que as instituiu como convenções, logo o contexto não determina a condição 

performativa da linguagem. Com isso, Derrida (1991) desloca a operação dos 

performativos da intencionalidade para a possibilidade de reconhecimento de modelos 

iteráveis. A regra geral de funcionamento dos performativos, e também da linguagem de 

modo geral, constitui-se, portanto, na repetição a partir da ruptura em relação ao 

contexto. 

A caracterização dos performativos como passíveis de reiteração, supõe também 

que os enunciados e proferimentos possam ser deslocados a partir da noção de citação. 

Ou seja, ao romper com a dependência em relação a um contexto original, os atos 

performativos além de repetidos, podem ser citados. A condição de possibilidade da 

citação é ela mesma contida na iterabilidade dos atos performativos. A citacionalidade 

é, portanto, justamente a possibilidade de transposição de traços de contextos anteriores, 

impregnando novos contextos com tais traços de significação, ressignificando, assim, 

aquilo que se repete, isto é, os próprios atos performativos. 

A possibilidade de ruptura com o contexto a partir da iterabilidade e da 

citacionalidade se dá a partir da noção de força em Austin (1990), e que Derrida (1991) 

chama de força de ruptura. Se em Austin é a noção de força que garante o sucesso ou 

não dos atos performativos, para o pensamento derridiano, a força de ruptura instaura 

uma relação dinâmica entre linguagem e sua possibilidade de mudança, transformação 

e, consequentemente, subversão, como comenta Butler: 

A descrição de Derrida tende a acentuar a autonomia relativa da operação 

estrutural do signo, identificando a "força" do performativo como característica 
estrutural de qualquer signo que deve romper com seus contextos anteriores 

para sustentar sua iterabilidade enquanto signo. Por conseguinte, a força do 

performativo não é herdada do seu uso anterior, mas emerge precisamente da 
sua ruptura com qualquer utilização prévia. Essa ruptura, a força de ruptura, é a 

força do performativo, além de toda questão de verdade ou significado. 

(BUTLER, 1997, p. 148) 
 

A noção de força de ruptura do ato performativo, a partir de sua compreensão 

como iterável, se institui como ponto de partida de Butler (2012, 1993) para pensar a 

relação entre corpos e as atribuições de gênero e sexualidade e, principalmente, a 

possibilidade de subversão das regras que determinam essa atribuição. O gênero 

entendido como performatividade é instituído, tal como o signo, a partir de um processo 

dinâmico e contínuo de diferenciação e ressignificação dada as condições de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

iterabilidade dos atos que o expressam e, consequentemente, o constituem. A força de 

ruptura está, exatamente, na condição do signo de diferenciar-se de si à medida que 

precisa reiterar-se. 

Considerações finais 

A ideia até aqui foi percorrer os caminhos que configuram a noção de 

performatividade e como se configura o debate sobre gênero a partir dela. A 

preocupação, além de teórica, se insere no esforço de marcar no campo da pesquisa em 

comunicação a importância de um debate muito atual. Importância essa não somente 

política e social, como também epistemológica, uma vez que, as bases desse debate 

também impulsionam um questionamento sobre um pensamento da substância, uma 

tradição metafísica que sustenta a ideia de identidade.  

Para Butler (2012), o gênero é efeitos de práticas significantes, constituídas por 

formações discursivas e relações de poder. O gênero é designado na linguagem e é a 

linguagem que torna o gênero inteligível. A performatividade inscreve o corpo na 

dimensão discursiva, sem contudo apagá-lo de sua materialidade, afinal as marcas da 

linguagem apenas podem ser lidas na materialidade do corpo. A produção discursiva 

desse corpo é, portanto, normativa e opera sob as regras rígidas da matriz 

heteronormativa. Desse modo, a matriz heteronormativa é constitutiva da 

performatividade do gênero, uma vez que, ela determina as regras de produção do 

masculino e do feminino como unidades estáveis. No funcionamento dessa matriz 

heteronormativa estão implicadas tanto instituições, quanto produtos culturais como o 

cinema. Como tecnologia que produz o gênero e o corpo (LAURETIS, 1987), a partir 

da matriz heteronormativa, o cinema, ao mesmo tempo em que, impõe a norma, 

determina as formas pelas quais se reconhece o que é da ordem do feminino e do 

masculino. Com isso, a masculinidade e feminilidade expressas no cinema são 

indissociáveis da própria constituição do gênero. 

Assim, os breves comentários sobre as produções Meninos Não Choram (1999) 

e Tomboy (2011), visam contribuir para a discussão a partir do recorte temático comum 

a ambas produções: o tema da transgeneridade. O corpo trans emerge, nesse debate, 

como uma condição de tensão e desestabilização da produção normativa dos gêneros. E 

que ao denunciar a relação contingente entre anatomia, expressão de gênero e 

sexualidade, evidencia as regras de operação da matriz heteronormativa.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

É a partir dessa operação que ambos os gêneros se naturalizam como 

significantes estáveis apagando os traços de contingencia e arbitrariedade que os 

constituem. E, se a naturalização do gênero (enquanto identidade intrínseca ao corpo) se 

dá em função de sua reiteração, é também em função da necessidade constitutiva da 

produção normativa do gênero reiterar-se, que a possibilidade de subversão e 

transgressão das regras da matriz heteronormativa é instaurada. A partir da noção 

derridiana de iterabilidade, Butler (2012) elabora como principio fundamental dos atos 

performativos a condição de repetição de tais atos. Observa-se que em ambos os 

pensadores a ideia de repetição que se diferencia de si mesma é a condição do signo, das 

práticas significantes que constituem o gênero, de transgressão e subversão.  

Portanto, o debate sobre gênero aqui procurou reconhecer a importância da 

noção de performatividade cunhada por Butler (2012) e percorrer os marcos teóricos 

que sustentam essa noção. Se o gênero é produzido por uma matriz reguladora que atua 

a partir de tecnologias atualizadas, em profusão, nos produtos culturais, ele é um efeito, 

um resultado de processos  instituintes por diferentes sistemas semióticos. Tais 

processos não se efetuam sem conflito e enfrentamento. A intersecção desses sistemas, 

onde se encontra o gênero, se mostra um terreno fértil para a discussão sobre as disputas 

minoritárias que ganham força política contemporaneamente e cujas implicações éticas 

se entrelaçam, constitutivamente, no fazer comunicacional. É possível dar conta dos 

agenciamentos minoritários na comunicação? É possível desestabilizar o signo unívoco 

do gênero a fim de fazer caber todos os devires possíveis do corpo? Na discussão sobre 

gênero, e suas implicações, parece ser imprescindível refletir sobre comunicação, da 

mesma forma, tais reflexões parecem incontornáveis e mesmo formadoras da reflexão 

em nosso campo de pesquisa.  
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