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Resumo 
 
As personagens femininas nas narrativas de Batman em questão possuem papel 
fundamental no desenvolvimento e desfecho das ações que circundam Gotham City. A 
performatividade contida nas personagens é um elemento de motivação e poder, que 
compõe um cenário repleto de relações conturbadas e profundas. O estudo propõe um 
olhar para essa performatividade nas personagens, considerando a importância e 
responsabilidade que a transformação de Selina Kyle e Mulher-Gato impera.  
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Introdução 
 

Ao longo da última década, foram crescentes as produções cinematográficas 

americanas baseadas em heróis criados para o mundo dos quadrinhos. A personagem 

Batman, criada por Bob Kane e Bill Finger em 1939 e lançada em revista pela editora 

norte-americana DC COMICS, é um dos grandes sucessos da indústria cinematográfica 

americana. Dois diretores podem ser destacados pelas adaptações cinematográficas que 

fizeram do chamado homem-morcego: Tim Burton e Christopher Nolan. Tim Burton 

dirigiu dois longas-metragens com a figura do herói, o primeiro em 1989 com o título de 

Batman e o segundo em 1992 intitulado Batman Returns (Batman – O Retorno) o ator 

Michael Keaton interpreta Batman nas duas adaptações. Christopher Nolan iniciou suas 

produções em 2005 com o primeiro filme da franquia Batman assinado pelo diretor, 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP de Cinema, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda do Curso de Comunicação Audiovisual da UAM, email:rebeca.cambauva@hotmail.com 
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Batman Begins, na sequência, em 2008, ele dirigiu Batman – The Dark Knight (Batman 

– O Cavaleiro das Trevas) e em 2012, o último filme da trilogia: Batman – The Dark 

Knight Rises (Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge), o ator Christian Bale 

interpreta o protagonista na trilogia. 

Através da observação das obras, é possível notar a presença de um grupo de 

personagens femininas inserido nas narrativas do herói Batman em questão, que é 

explorado por ambos os diretores. Mantendo fixo o olhar do estudo sob esse determinado 

grupo, é possível observar que as mulheres das obras são construídas e desenvolvidas nas 

narrativas como personagens cruciais, decisivas e em alguns casos, ambíguas. A proposta 

deste artigo é observar e desvendar a questão da performatividade da personagem Selina 

Kyle/Mulher-Gato nas narrativas com a temática Batman dirigidas por Tim Burton e 

Christopher Nolan e, como essa performatividade pode ser um triunfo que revela as reais 

motivações e realizações da personagem em ambas as obras. 

 Segundo Manning (2015), a personagem Selina Kyle ou Mulher-gato teve sua 

primeira aparição no quadrinho Batman# 1 no ano de 1940, a anti-heroína foi apresentada 

como uma ladra que vitimava figuras do alto escalão da sociedade, por outro lado, a 

personagem demonstrava um sentimento de vingança em suas ações, roubando dos ricos 

para se vingar de sua situação social desfavorável.  

 

Selina Kyle e Mulher-gato por Burton e Nolan. 

 

Na obra de Tim Burton intitulada Batman – O Retorno (1991), a personagem 

Selina Kyle interpretada por Michelle Pfieffer, é adaptada como uma secretária executiva 

de uma grande corporação que após uma tentativa de assassinato praticada por seu atual 

chefe é ressuscitada por gatos, a partir daí a personagem desenvolve características 

sobrenaturais, a transformação também ocorre intelectualmente, fazendo com que Selina 

assuma a identidade de Mulher-gato, uma mulher em busca de retaliação com os homens 

do mundo corporativo e ao comportamento visto pela personagem como fútil e superficial 

da sociedade atual, que a mesma considera deplorável. É importante ressaltar que tanto a 

personagem dos quadrinhos quanto a da obra de Tim Burton, desenvolvem um 

relacionamento amoroso com a personagem Batman. 
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              Figura 13 –Selina Kyle em Batman – O Retorno (1991). 

                     Fonte: Imagem tirada do filme Batman– O Retorno (1991). 

 

 É importante observar que, na relação desenvolvida no filme Batman – O Retorno 

(1991), a personagem Selina Kyle demonstra interesse por Bruce Wayne e vice-versa, 

porém, Batman e Mulher-gato possuem objetivos divergentes e se tornam inimigos a 

partir do momento que assumem identidades ocultas e notívagas. Essa dicotomia coloca 

à relação em um ambiente conturbado e caótico, revelando uma relação de amor e ódio.  

 Na obra Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), Selina Kyle é 

interpretada pela atriz Anne Hathaway e é inserida na trama como uma mulher sem 

influencias sobrenaturais que age como vigarista e ladra. A personagem rouba itens 

valiosos dos ricos e se envolve com criminosos com uma motivação que está interligada 

a um desejo de igualdade social, Selina Kyle acredita que os ricos e poderosos são 

responsáveis pela pobreza e miséria que está presente na cidade de Gotham, e se coloca 

disposta em um primeiro momento, a fazer o que for necessário para acabar com a 

tranquilidade e estabilidade das figuras de poder da cidade. A personagem, ao decorrer 

da trama se envolve em âmbito amoroso com Bruce Wayne, essa relação faz com que 

Selina Kyle opte por agir em prol do resgate da cidade de Gotham dos fanáticos que 

tentam destruí-la, trabalhando então em conjunto com Batman.  

 

                                                
3Personagem Mulher-gato no filme Batman – O Retorno (1991). 



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

 

 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

     Figura 24 – Selina Kyle em Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) 

   Fonte: Imagem tirada do filme Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) 

 

Ambas as personagens tanto da adaptação de Tim Burton quanto a de Nolan, são 

personalidades ambíguas, ocorra esse fato propositalmente ou não. Outra questão que 

acompanha as personagens é o fato de ambas envolverem-se amorosamente com Batman 

e Bruce Wayne.  

 A partir da reflexão dos dados acima, é possível observar que as personagens 

femininas contidas nas obras em questão, imperam grande responsabilidade sob as ações 

do herói Batman e do homem comum Bruce Wayne. Existe uma gama extensa de 

características diversas que constroem diferentes tipos de relações entre as mulheres dos 

filmes e o protagonista. Essa reflexão possibilita que o estudo mantenha um olhar fixado 

em como a representatividade feminina e a performatividade das personagens é abordada 

nas narrativas. 

 

A Performatividade nas Personagens Selina Kyle/Mulher-Gato 

 
Segundo a escritora Judith Buttler, autora do livro Problemas de Gênero: 

Feminismo e Subversão da Identidade (2003), a performatividade é uma identidade 

construída que está entrelaçada a uma crença do próprio indivíduo que à assume, a 

performatividade é considerada um conjunto de características que constituem a 

                                                
4 Personagem Selina Kyle em Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012). 
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identidade efetiva e expressiva do ser em questão. A performance, por outro lado, mantém 

o gênero em sua estrutura binária, sendo, portanto, um conjunto de ações que posiciona o 

indivíduo em determinado gênero através de seu comportamento e aparência pré-

estabelecidos socialmente.  
O fato de a realidade do gênero ser criada mediante performances 
sociais contínuas significa que as próprias noções de sexo essencial e 
de masculinidade ou feminilidade verdadeiras ou permanentes também 
são constituídas, como parte da estratégia que oculta o caráter 
performativo do gênero e as possibilidades performativas de 
proliferação das configurações de gênero fora das estruturas restritivas 
da dominação masculinista e da heterossexualidade compulsória. Os 
gêneros não podem ser nem verdadeiros ou falsos, reais nem aparentes, 
originais nem derivados. Como portadores críveis destes atributos, 
contudo, eles também podem se tornar completa e radicalmente 
incríveis. (BUTLER, 2003. p. 244) 

 
 Levando em consideração a citação de Butler (2003), é possível afirmar que a 

performance é encontrada nas ações da personagem Selina Kyle na adaptação de Burton 

e Nolan, mesmo com algumas diferenças de origem e motivação, a personagem possui a 

necessidade de manter sua performance de acordo com as definições da sociedade para 

com o gênero feminino. Apesar de não posicionar o caminho do estudo na questão de 

gênero, é relevante ressaltar que tanto a personagem Selina Kyle quanto Mulher-Gato se 

encaixam nas performances do gênero feminino em todas as adaptações observadas no 

estudo, esse fato pode ser concluído através de suas maiores características, como por 

exemplo, a sensualidade, vaidade, tipo de vestuário, sedução e mistério. O 

posicionamento da personagem Selina Kyle nas obras acaba se tornando uma espécie de 

esconderijo de sua verdadeira identidade performativa. 
Mostrar-se-á então que o eu de gênero permanente é estruturado por 
atos repetidos que buscam aproximar o ideal de uma base substancial 
de identidade, mas revelador, em sua descontinuidade ocasional, da 
falta de fundamento temporal de contingente dessa “base”. É 
precisamente nas relações arbitrárias entre esses atos que se encontram 
as possibilidades de transformação de gênero, na possibilidade da 
incapacidade de repetir, numa deformidade, ou numa repetição 
parodística que denuncie o efeito fantasístico da identidade permanente 
como uma construção política tênue. (BUTLER, 2003, p. 243) 

 
 Conforme mencionado anteriormente no estudo, Selina Kyle possui uma 

personalidade ambígua, em conjunto com sua performance arbitrária e pré-estabelecida, 

a personagem tem como performatividade a construção de Mulher-Gato. Apesar de nas 

obras de Christopher Nolan a personagem Selina Kyle não se intitula como Mulher-Gato, 

ela possui características físicas que remetem a um animal felino, como a habilidade, 
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agilidade e flexibilidade de movimentos e a elegância, além dessas características a 

personagem carrega o nome originário dos quadrinhos e usa uma espécie de vestimenta 

especial, o que induz ao espectador a ligação entre Selina Kyle e Mulher-Gato. Nas obras 

de Tim Burton, por outro lado, a personagem Selina Kyle assume sua performatividade 

como Mulher-Gato, se autodenominando desta forma, assumindo em conjunto com suas 

habilidades sobrenaturais a aparência de uma gata com rabo, orelhas pontiagudas e unhas 

compridas e afiadas. Em ambas as adaptações as personagens usam máscaras. 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35 – Mulher-Gato em Batman – O Retorno (1991) e Selina Kyle em Batman – O 
Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) 
Fonte: Pôsteres oficiais dos filmes encontrados em site de busca. 
 

Segundo Sara Salih, autora do livro Judith Butler e a Teoria Queer (2012), o 

indivíduo performativo utiliza como inspiração os instrumentos que são conhecidos e 

disponíveis, desta forma, a performatividade pode emergir com ferramentas que 

constituem a identidade física, acentuando seu real contexto. 

                                                
5 Personagens Mulher-Gato em Batman – O Retorno (1991) e Selina Kyle usando seu traje em Batman – 
O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012). 
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“...não podemos sair de casa e adquirir todo um guarda-roupa novo de 
gênero, uma vez que, como diz Buttler “tudo o que existe é apenas a 
escolha dos instrumentos onde eles estão, sendo que a própria escolha 
é tornada possível pelo fato de o instrumento estar ali”. Então temos de 
nos arranjar com “os instrumentos” ou, no meu exemplo, com as 
“roupas” que já temos, modificando-as radicalmente de modo a revelar 
a natureza “não natural” do gênero”. (SALIH, 2012. p. 94) 
 

 Refletindo sobre a citação acima, é possível observar a importância dos aparatos 

utilizados na construção da performatividade da personagem Mulher-Gato, apesar de na 

narrativa de Nolan6 Selina Kyle não assumir a identidade de Mulher-Gato, suas ações e 

características se aproximam do contexto adotado pela personagem originária dos 

quadrinhos, adaptada por ambos os diretores. Outro fato a ser destacado é que ainda que 

Selina Kyle de Nolan não assuma o título de Mulher-Gato, existe uma transformação 

visível quando é vestida sua personalidade performativa, inclusive no sentido literal de 

vestir seu traje com seus aparatos que criam um ambiente de autoconfiança para a 

personagem.  

 

Conclusão.  

 
A partir da observação dos dados do estudo, é possível notar que a personagem 

Selina Kyle é performática e a personagem Mulher-Gato é performativa. A performance 

de Selina Kyle, sua origem e seu histórico de vida é a grande motivação de sua 

performatividade. Na obra dirigida por Tim Burton – Batman – O Retorno (1991), Selina 

é solitária e enfrenta diariamente diversos tipos de preconceito, tanto por ser mulher 

quanto por sua posição profissional. Ao tentar demonstrar maior interesse por suas 

atividades na empresa em que trabalha, Selina sofre uma represália tão grande que é 

vítima de uma tentativa de assassinato por seu chefe. Alguns comentários da personagem 

no decorrer da trama conotam que suas relações afetivas foram um fracasso, sua casa 

parece mais um quarto de criança com bichinhos de pelúcia, pijamas rosas, letreiros 

luminosos e casinhas de boneca, sua solidão é projetada através da infantilidade 

construída no ambiente de aconchego da personagem. Aos primeiros 15 minutos de filme, 

                                                
6 O diretor cinematográfico Christopher Nolan tem como uma das características de seus filmes uma 
atmosfera realista, ou seja, sem contextos sobrenaturais, no caso das narrativas de Batman dirigidas por 
Nolan o diretor optou por não adotar posicionamentos que conotem uma ligação literal de seus 
personagens à fantasia e ao imaginário, uma observação que justifica o desuso de nomes como Mulher-
Gato. 
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Selina passa por experiências negativas tão fortes e destrutivas que, nas próximas 1 hora 

e meia de filme todas suas atitudes são justificadas. A transformação performativa de 

Selina para tornar-se a Mulher-Gato acontece como consequência da performance diária 

de Selina, a infantilidade, a fragilidade, a submissão, a ilusão e a violência transformam-

se em motivação. A Mulher-Gato então emerge dos becos de Gotham, com garras, cauda 

e orelhas, considerando igualmente a força, a habilidade e a sedução que envolvem a 

personagem. A performatividade acontece como uma espécie de salvação e redenção à 

uma figura que somente trouxe vergonha, desgosto e fracassos para Selina, mesmo 

considerando todas as interferências das personalidades ruins que cruzaram seu caminho. 

Sua motivação é movida por vingança e ódio, a dicotomia do bem e mal permanece 

presente na personagem, enquanto por um lado Selina também passa por modificações 

tornando-se uma figura autoconfiante, vaidosa e de imposição, pelo outro lado tanto 

Selina quanto Mulher-Gato sabem identificar suas possessões e procuram encontrar 

desfecho para suas questões, custe o que custar. Na adaptação de Burton, Selina Kyle se 

envolve com Bruce Wayne e Mulher-Gato se envolve com Batman, a relação entre Selina 

e Bruce é confusa e frágil, enquanto a relação entre Batman e Mulher-gato é intensa e 

intrigante, ambos em suas performatividade se relacionam com mais veracidade e entrega. 

A questão da dicotomia pode ser observada como um obstáculo nas ações da personagem 

Mulher-Gato, a personagem mergulha tão profundamente em sua vingança que lhe custa 

a morte. Mulher-Gato mata Selina Kyle, tornando-se a real coerência de sua maior 

verdade. 

A personagem Selina Kyle adaptada por Christopher Nolan, na obra Batman – O 

Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), é apresentada como uma personagem só desde o 

início da trama, em meio a algumas interpretações (no sentido de manipular ou 

dramatizar) necessárias motivadas pelas missões da personagem, Selina Kyle possui certa 

ambiguidade em suas ações, mas não em seu ser propriamente dito. Esse fato pode ser 

notado através da observação do contexto aparente e físico contido na personagem. Selina 

não demonstra a preocupação em viver uma vida dupla, a personagem não possui um 

trabalho regular nem uma postura divergente ocasional, a vida e o trabalho de Selina é 

sua performatividade, sua verdadeira identidade se torna oculta somente pela questão da 

captura, ou seja, para preservar sua liberdade e não para esconder-se. A motivação de 

Selina é constituída por um desejo ligado a conotações sociais, a personagem busca o 

declínio da classe rica de Gotham e o domínio dos menos favorecidos, esse contexto é 
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abordado de uma forma contemporânea, aonde um tipo de militância não precisa 

necessariamente de ocultação, por isso, em grande parte das sequencias da obra as 

personagens sabem quem é Selina Kyle, mesmo quando ela usa seu traje. A questão do 

traje define alguns pontos, a roupa de Selina pode ser considerada um uniforme de 

trabalho, com um cinto de utilidades que carrega ferramentas de auxilio, um óculos de 

visão noturna e uma bota de salto alto e fino, tudo isso envolto a um macacão preto de 

zíper grudado no corpo. A caracterização do gato propriamente dito é notada apenas por 

algumas referências que estão mais ligadas às habilidades físicas da personagem do que 

em sua aparência, os óculos quando colocado na cabeça da personagem lembra orelhas 

de gato. Analisando a construção desse traje é possível afirmar que as roupas, neste caso, 

não significam transformação, significam missão. Mergulhada em seus planos, Selina 

passa por momentos de arrependimento, quando as consequências dos atos que foram 

movidos por seu desejo e de outros, vão longe demais. No espaço desse arrependimento, 

da redenção e do sacrifício acontece a relação entre Selina Kyle e Bruce Wayne, com as 

motivações em equilíbrio sem dicotomias, agindo em conjunto em prol do bem maior. A 

Selina Kyle adaptada por Nolan é sempre Selina, a performance da personagem é a 

motivação para sua performatividade e sua performatividade é abraçada por sua 

performance. A personagem não precisa se esconder, fingir ou provar. Não existe 

submissão, fragilidade ou aprisionamento, existe planos, buscas e fugas, existe existir.  
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