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Introdução 

 

O filme 20 Centímetros (2005), do cineasta Ramón Salazar, vai retratar a história da 

personagem Marieta, interpretada pela atriz Mónica Cervera, uma transexual que deseja 

realizar a operação de troca de sexo para se completar como individuo do gênero feminino. A 

obra oferece um retrato seco e realista das ruas e da prostituição que estigmatiza a 

personagem como um corpo abjeto, aquele que fogem à ordem social e política.  

Além desse contexto, a personagem sofre de narcolepsia (doença do sono) que a faz 

cair no sono em situações variadas. Em seus sonhos, percebe-se uma realidade, pela qual, 

apresentam-se seus desejos, conflitos e realizações. Todos esses devaneios são apresentados 

como cenas de musicais, pelo qual, a dança e a música são elementos de potencialização da 

obra. Não se trata de um filme musical, no qual, a maioria das falas dos atores são cantadas, 

mas existe uma musicalidade permeando a obra por meio dessas cenas. As sequências 

musicais estão muito ligadas ao devaneio da personagem, como um à parte na história. 

Muitas vezes essas cenas servem como potencializador do drama apresentado ou como fuga 

da dura realizada em que a personagem se encontra.  

A música é como uma palavra a mais numa obra artística seja ela teatral ou 

cinematográfica. A música está como uma reorganização do pensamento humano que, muitas 

vezes, apresenta-se com forte subjetividade. Porém, também, pode está na obra como uma 

exposição desse pensamento pertencente a personagem ou como um recurso criador de 

atmosferas e signos utilizados pela obra. Para Menuhin (1981): 

 

Acredito que essa é a lição de toda música. Buscamos conhecimento para 

que possamos controlar o imprevisível, porque em todos nós há uma 

necessidade psicológica de reafirmação para que possamos criar ordem e 

sentido a partir dos eventos, para dar-lhes foco e direção (MENUHIN, 1981, 

p. 02). 
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Dessa forma, podemos perceber as cenas musicalizadas como meio de exposição do 

pensamento da personagem e sua busca pela reafirmação da sua identidade de gênero. Muitas 

dessas cenas são apresentadas com uma suavidade em contraponto a dura realidade em que 

Marieta vive. Esse contraste, devaneio e realidade são apontados como um reflexo dos seus 

sentimentos, na exata passagem do filme, conduzindo o entendimento do espectador perante o 

conflito apresentado na obra. 

A dura realidade está forjada na apresentação que a personagem tem de sua vida, na 

negação de melhorias sociais, a negação da educação e de possibilidades de trabalho, além de 

melhores convivências sociais e de relações amorosas. O fato do corpo da personagem ser 

classificado como um corpo abjeto termina por forçá-la a trabalhar nas ruas e viver na 

periferia como um indivíduo marginal, o sujeito anormal em dissonância a normalidade 

imposta pela heteronormatividade. Butler (2002a; 2002b) afirma que o corpo abjeto é aquele 

em que sua vida não é considerada legitima, portanto, quase impossível de se materializar, ou 

seja, fora do padrão estético implantado pela heteronormatividade, negando, assim, seus 

direitos, e principalmente, sua identidade pertencente ao gênero feminino. 

Para Miskolci (2002/2003), os anormais representam o poder de resistência à 

normatização, extrapolando a ordem vigente; à medida que fogem deste processo de 

normalização que tem como função disciplinar os sujeitos para a reprodução da ordem social, 

passam a ser classificados/as como “desviantes”, “degenerados/as”, uma condição herdada e 

definitiva. Assim, o anormal nada mais é do que um sujeito que apresenta um estilo de vida 

diferenciado do projeto normativo burguês, sendo considerado um desvio das normas 

consideradas padrão para a sociedade. Tornando-se um sujeito abjeto, aquele que não deveria 

existir, que a sociedade nega sua existência. Para o autor: “o abjeto é algo pelo que alguém 

sente horror ou repulsa como se fosse poluidor ou impuro, a ponto de ser o contato com isso 

temido como contaminador e nauseante” (MISKOLCI, 2012, p. 140), nesse contexto o abjeto 

é a transexual, um corpo contaminador da ordem social, o sujeito do desvio da norma. 

Um exemplo nítido é a personagem Marieta, uma transexual que havia nascido do 

sexo masculino e recebera o nome de Adolfo Carpanta Orozco e que sonhara em vivenciar 

sua identidade de gênero feminina com o intuito de realização da cirurgia de 

transgenitalização3 para que se sinta uma “mulher de verdade” com vagina.   

 
3  É uma cirurgia corretiva que irá adequar o órgão genital lhes permitindo status social do gênero com o qual se 

identifica (BENTO, 2008, p. 118).  
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Vivemos em uma sociedade perpassada pelo binarismo macho/fêmea, 

homem/mulher e as transexuais estão se deslocando numa espécie de transito de um lugar 

estabelecido para homens e indo para outro situado para mulher. Esse deslocamento se 

configura em uma forma de resistência como possibilidade de fuga de padrões estabelecidos 

pelos saberes médico e jurídico que determinam o poder de regulação perante os corpos.  

Foucault (1987) nos traz como discussão a questão da regulação, ou disciplinarização 

dos corpos, no qual construímos um sujeito normalizado, momento em que cada indivíduo 

passa a se policiar em relação a suas formas de vivencias na sociedade.  

 

O corpo humano entra em uma maquinaria de poder que o esquadrinha, o 

desarticula e o recompõe (...) A disciplina fabrica assim corpos submissos e 

exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em 

termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças do corpo 

(em termos políticos de obediência) (FOUCAULT, 1987, p. 119).  

 

O corpo é (re) pensado para a reprodução das normas construídas para legitimar a 

heteronormatividade como única forma possível de vivencia. Sendo assim, os corpos serão 

sempre espaços de fronteiras, de limites, que estará atravessado por escolhas, que de certa 

forma, estará previamente estabelecida a forma de agir, de atuar. E o fato de não estar sendo 

seguido como estabelecido faz com que os corpos passem a se enquadrarem.  

Para além do que está posto, há uma preocupação para com o trato com os sujeitos 

que não se enquadram nesses padrões. Como pensar a vivência de suas sexualidades se não 

podem sequer serem quem realmente são “mulheres” seja em seus estereótipos, vestimentas, e 

até mentalmente elas se sentem como tal, mas o que as preocupam é simplesmente o fato de 

não poderem exercer sua sexualidade sem que sejam visibilizadas pelo que estão tentando 

deixar para trás que é sua identidade masculina.  

Em nossa sociedade os discursos são reproduzidos sem a mínima reflexão acerca do 

que esta sendo veiculado, seja através da mídia, igreja, família, e outros há um reforço do que 

é ser mulher, e o que é ser homem. E nesse processo desde espaços como nosso lar, as ruas, a 

escola, há uma expansão de discursos legitimando os comportamentos de homens e mulheres.    

 

Os Espaços de Sociabilidade de Marieta 

 

Em uma cena inicial a personagem está nas ruas, locais públicos e abertos, sobre uma 

iluminação ensolarada e uma camada de diversos tons de cores ao seu redor completam uma 

atmosfera. Homens assoviam para Marieta enquanto ela canta trechos apresentando-se como 
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uma mulher já formada/crescida. Aqui, ela é percebida socialmente como uma mulher. Existe 

uma atmosfera de aceitação perante sua identidade nessa cena, porém no final da cena, os 

bailarinos que a seguem descobrem que Marieta não é operada e a negação acontece. A 

personagem acorda do seu sono/devaneio, pois sua realidade a sua aceitação não é possível. 

Essas cenas musicais são apresentadas ao espectador como forma de apresentar a 

subjetividade do pensamento da Marieta. 

Nessa primeira sequencia do filme é apresentado aquilo que a personagem deseja ao 

mesmo tempo em que lhe é negado. Na percepção dela, a única forma de alcançar esses 

desejos está na realização da transgenitalização. Para Bento (2006) as trans querem mudanças 

em seus corpos para ter inteligibilidade social, de maneira que sejam reconhecidas na 

categoria corpos-mulheres construídas pela sociedade. Dessa maneira, ela precisa realizar a 

operação.  

É a ideia de corpos masculinos com pênis e corpos femininos com vagina, em que o 

binarismo passa a legitimar os corpos de cada indivíduo, de maneira que se sintam 

normalizados a partir de seus enquadramentos nesta classificação do que esteja estabelecido 

como norma. É possível perceber o quanto a personagem sofre na dura realidade do mundo 

das ruas e acredita que sendo uma mulher de vagina não passará mais por situações desse tipo. 

Entretanto, existe um momento interessante no filme em que a personagem principal está nas 

ruas e uma que amiga transexual já cirurgiada passa a questioná-la se é realmente isso que 

Marieta deseja, a operação, pois essa amiga já realizou a cirurgia há uns 10 anos e nunca mais 

sentiu prazer. Nessa cena, a amiga indaga sobre o fato da personagem quer tirar o pênis já que 

é ele quem lhe fornece renda. Marieta afirma que ter o mesmo nome que o pai e um pênis de 

20 centímetros são o grande problema de sua vida, e após a cirurgia ela irá sentir prazer já que 

estará sendo uma mulher de vagina.  

As cenas na rua são as sequencias em que o filme apresenta a dura realidade desses 

indivíduos e como a personagem percebe sua identidade para além do seu órgão genital. No 

desenvolvimento da narrativa, Marieta demonstra o desejo de sair dessa realidade e de tentar 

uma oportunidade de trabalho formal. 

Outra cena marcante é quanto a sua inserção no mercado de trabalho, pois ela havia 

se cadastrado em uma agência de empregos, depois de certo tempo ligaram para que ela fosse 

se apresentar para uma vaga que havia surgido como funcionária de uma empresa de serviços 

de limpeza noturna em um metrô. E ao chegar ao local para a realização da entrevista, 

afirmam que a vaga é para Adolfo Carpanta Orozco que é homem e não como ela estava se 

apresentando ao cargo, pois seu nome não condizia com sua aparência.  
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Considerando-se que é a partir do trabalho que o homem passa a construir-se 

socialmente, a ser aceito e reconhecido enquanto cidadão em nossa sociedade, quais os 

pressupostos que levariam esse sujeito transexual a se auto realizar-se, pois o mercado de 

trabalho ao invés de ser para elas um espaço de inserção que legitima suas independências 

sejam elas financeiras, ou familiares, irá se tornar um espaço de exclusão e de desestruturação 

da autoestima dos sujeitos transexuais. 

O mercado de trabalho, segundo Sousa (2006, p. 184) é “onde se encontram pessoas 

que estão aptas a participar da atividade produtiva da economia e as que procuram esses 

trabalhadores potenciais para a manufatura das matérias-primas, e conjuntamente com o 

capital, gerarem um produto final através do trabalho”. Sendo assim, permanecemos numa 

relação direta entre trabalhadores e capitalistas que a partir de uma relação econômica para o 

capitalista como busca de lucro e para os trabalhadores como forma de sobrevivência. Em que 

o somatório dessas relações que pendem mais para os que estão no lugar de dominação, que 

são os detentores do dinheiro, esses que podem criam normas, padrões a serem seguidos pelos 

trabalhadores como forma de controle da situação. Criando restrições perante a sociedade, e 

não só perante a classe dos LGBTQ+, mas restrições que pesam bem mais nesse segmento 

que são as travestis e transexuais.  

O fator de entrave ocorre justamente no momento em que a personagem Marieta 

apresenta sua identidade e a atendente passa a lhe observar que algo está diferente, um sujeito 

com aparência feminina mas com uma documentação designando outra pessoa do sexo 

oposto. A partir deste momento fica evidente a diferenciação que Marieta irá ter que se 

submeter para ocupar o emprego que tanto necessita, pois a atendente afirma que “o” mesmo 

terá que usar um uniforme de forma que se adeque ao sexo que se apresenta no RG. Através 

da utilização do artigo “o”, como possibilidade de nomeação do sujeito de maneira a designar 

qual o lugar que a/o mesmo terá que ocupar.  

É importante frisar que: 

 

A inserção de uma pessoa em um contexto social pressupõe que ela deva 

incorporar ou lidar com os modos de ser, agir e ver relativos a valores, 

representações, signos, significados etc. logo, implica processos de 

subjetivação marcadamente organizados pela matriz heterossexual 

(processos de subjetivação heterossexista – heteronormativa), com modelos 

rígidos dos gêneros, organizados através de relações de saberes e poderes 

centrados no patriarcalismo e na heterossexualidade compulsória. A ordem 

dada: todos deverão ter claro o que é ser homem e ser mulher, todos deverão 

ser heterossexuais, constituir família, ter filhos, netos, etc. (PERES, 2009, p. 

259).   
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Nesse contexto, para que Marieta seja aceita no emprego, deve agir de forma que não 

fuja do que está legitimado em seu documento de registro, ou seja, nasceu do sexo masculino, 

portanto deve agir como tal. Que seja percebido como um homem, heterossexual e não uma 

mulher transexual como ela se identifica.  

Quando falamos em identificação, estamos nos referindo as subjetividades a que se 

identificam, às diversas maneiras com que as pessoas são colocadas à disposição do campo 

social; como cada uma delas irá construir suas vivências dentro de discursos normatizadores 

de maneira que os valores, os sentidos, e tudo o que esteja ligado ao ser humano seja 

construído a partir de um modo de existir no mundo, estabelecido a partir de “processos de 

subjetivação”, como afirma Guattari e Rolnik (1986); pois perpassadas por uma rede de saber-

poder, de modo a determinar as formas de existência a serem seguidas, diferente da forma 

“normal” imposta a heterossexual.  

Assim, a educação procura estimular a padronização social humana através dos 

discursos forjados pela heteronormatividade e do binarismo. Toda e qualquer minoria que não 

se encaixe nesses paradigmas estabelecidos sofrem com o preconceito e com a negação de 

seus direitos, além da desvalorização de seus valores. Portanto, indivíduos dessas minorias 

vão sempre se sentir indignos, insuficientes e excluídos. Por isso, a personagem se sente 

marginalizada e sem o direito e constituir uma relação. 

 

Encontrando um amor, um relacionamento e seus pormenores?  

 

Embora toda a apresentação da personagem em seu meio social e sua realidade, o 

filme apresenta um direcionamento em que personagem se envolve em um relacionamento no 

momento. Marieta é paquerada por um homem na feira e, novamente, segue-se uma cena 

musical. Nessa sequência, a opção por parte dos produtores parece envolver elementos mais 

próximos da década de 80, pelo qual, o clima açucarado e bastante romântico introduz o 

espectador em outra realidade na vida da personagem: um possível amor começa a acontecer.  

Ao encontrar um homem com corpo definido, abdômen sarado, uma barba rala no 

rosto, o que poderia caracterizar como um padrão estético de masculinidade e virilidade, ela 

através de mais um de seus atasques de sono chega a desmaiar e esse belo rapaz a leva a um 

hospital.  Ao acordar está em sua frente aquele homem, o nome dele era Raul, um carregador 

de verduras na feira em que ela frequentava.   

O personagem pergunta onde poderia encontrá-la, Marieta chega a informar que 

trabalha numa estação de trem e, esperançosa de que ele vá vê-la, pois isso implica em 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



demonstrar a ele que possui uma vida decente, acaba por se vestir de sua verdadeira 

identidade de gênero, mas termina sendo afetada pela narcolepsia e desmaia de sono no meio 

do salão da estação. O encontro dos dois não acontece e o filme ainda mostra a cena em que 

os funcionários da estação questionam se ela está dormindo ou morta no meio do chão. 

Marieta perde o emprego na estação ao ser encontrada vestida como mulher e, sem 

oportunidade, volta para as ruas.  

O retorno é marcado pela notícia da morta da sua amiga em uma das noites e pela 

cena de um musical ao som de trillher (Terror), pelo qual zumbis e vampiros são os elementos 

que compõem esse cenário sombrio. A cena beira o cômico, porém a proposta é mostrar seu 

retorno aquele mundo sombrio da prostituição em que ela queria tanto se distanciar. 

Segundo Louro (2003): 

 

As normas regulatórias voltam-se para os corpos para indicar-lhes limites e 

sanidade, de legitimidade, de moralidade ou de coerência. Daí porque 

aqueles que escapam ou atravessam esses limites ficam marcados como 

corpos – e sujeitos – ilegítimos, imortais ou patológicos (LOURO, 2003, p. 

84).  

 

Dessa forma, os corpos daqueles que são ilegítimos a sociedade são representados, 

na cena, como zumbis e vampiros, para potencializar essa ideia de corpos fora do padrão 

social e que estão a margem dessa sociedade. A cena marca o retorno do seu corpo como 

abjeto que se reúne a outros corpos da mesma forma e, muitas vezes, vistos como aqueles que 

atacam os cidadãos de bem.  

Para Pavis (2008) a música tem função de ilustrar e criar atmosferas que 

correspondem à situação dramática assim como contribuir na “estruturação da encenação: 

enquanto o texto e a atuação são muitas vezes fragmentados, a música liga seus elementos 

esparsos e forma um continuun. Às vezes ela pontua os tempos da encenação” (PAVIS, 2008, 

p. 255, grifo do autor). As cenas musicais entram no filme com essa mesma função de ligação 

do contexto da obra, assim como, de acentuar o pensamento e conflito da personagem.  

Logo após essa sequência, ou seja, após a noite de trabalho nas ruas, a personagem 

decide ir para sua casa quando é surpreendida pelo Raul. Ele fala que passou dias procurando 

ela e decide dar uma carona para sua residência. Ainda sendo levada por ele, Marieta entra em 

devaneio/sono e a sequência musical vela o espectador para o cenário mais teatral ao som de 

True Blue (Amor verdadeiro).  

A cena mostra várias passagens de um relacionamento, sempre do ponto de vista da 

mulher: o casamento, o convívio social com outras pessoas na mesma situação, o casal tendo 
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filho, o ato de cuidar da beleza, assim como, engordar, sofrer decepções amorosas e superá-

las e a velhice. Chegar à idade avançada e ter vivido uma vida. Toda essa explanação vem 

para mostrar o que espera ela quando passar pela operação. Aquilo que ela almeja adquirir e 

viver e qual o mundo ela vai pertencer e que esse rapaz, o Raul, pode ser o seu companheiro 

nesse novo mundo. Um mundo para além do espaço da prostituição, que na cabeça de 

Marieta, são reproduzidos como espaços de degradação do ser humano, mas que seria um fato 

de seu passado a partir do momento em que a mesma viesse realizar a cirurgia de 

transgenitlização, de maneira que pudesse vivenciar uma vida digna como a de mulheres 

heterossexuais.  

Ao narrar sua história de vida para além da prostituição, ela encontra-se legitimando 

o modo de vida heterossexual, pois para ela só lhe bastava ter um trabalho digno, um lar e seu 

esposo para ter sua felicidade completa. Já que após a cirurgia ela seria uma “mulher de 

verdade” como se percebe todo o tempo.  

Porém o conflito central começa a ganhar força a partir da passagem, na qual, o rapaz 

se mostra atraído pelo pênis de Marieta. A quebra do estereótipo do homem másculo e ativo, 

apresentado pelo personagem Raul, quando ele demonstra gostar do pênis da personagem e 

insisti que ela não precisa operar. Os seus 20 centímetros, que dão título à obra, são aquilo 

que a impede de se tornar uma mulher de verdade. Para acontecer à readequação sexual faz-se 

necessário a remoção desse órgão, assim, conseguiria alcançar sua felicidade, porém o rapaz 

se sente atraído pelo pênis de Marieta. Assim, o conflito se estabelece, porque agora ela 

precisa decidir entre o homem da sua vida e viver esse amor ou se completar buscando sua 

aceitação como indivíduo do gênero feminino. 

Neste contexto, o filme se propõe a perguntar para o expectador “Qual o tamanho do 

seu sonho?” Essa é a pergunta que estampa a capa do filme e estar relacionada ao tamanho do 

pênis da personagem, os 20 centímetros que ela tanto deseja remover para realizar seu sonho. 

Em todas as cenas de sexo do casal Marieta apresenta a função sexual ativa e numa 

dessas cenas, após o ato sexual, ela questiona Raul sobre como ele a percebe, se como homem 

ou mulher. Raul responde que a vê como mulher e que seu órgão genital não a torna mais ou 

menos mulher. Dessa forma podemos destacar a função sexual não define o individuo em seu 

gênero, porém, a personagem define seu gênero como feminino e objetiva enquadrar seu 

órgão sexual a sua identidade, ou seja, enquadrar a função passiva. 

É importante perceber o quanto a ordem dos gêneros exige a inteligibilidade do 

corpo e da identidade de maneira que possa obedecer a ordem dos sexos. Assim, Percebemos 

o gênero como uma construção social e esta pode não corresponder à genitália do corpo de 
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nascimento. Nesses casos, o processo de readequação sexual está com o objetivo de enquadrar 

o órgão genital à identidade de gênero percebida pelo individuo que se propõe a cirurgia, 

devido seu reconhecimento como pertencente àquela sexualidade. A heteronormatividade vai 

impor que esses indivíduos não devem executar uma readequação sexual; seu principio está 

fundado na ideia de que o individuo deve seguir o gênero do seu nascimento. Portanto, não 

haveria necessidade de readequação e, muito menos, reconhecimento de quem possui 

comportamento ou aparência distinta do gênero de nascimento.  

Esses indivíduos que não seguem esse padrão estabelecido terminam por sofrerem 

preconceito, terem seus direitos negados e sua identidade não reconhecida. No filme não é 

negado a Marieta a relação amorosa por ela não ser operada, mas é colocada em 

questionamento sua vontade de realizar a operação. No caso da personagem, assim como em 

muitos casos, a operação não é um simples detalhe sexual, mas uma reafirmação de sua 

identidade e, acima de tudo, o seu reconhecimento como cidadã e pertencente a uma 

sociedade, além disso, pode lhe proporcionar a possibilidade de viver outra realidade 

usufruindo de direitos como estudo e trabalhos de qualidade.  

E neste processo de relação afetiva com Raul, Marieta percebe que por mais que ele 

a trate enquanto mulher, em suas práticas sexuais se posiciona na forma passiva, por sentir 

prazer por um pênis de 20 centímetros, e isso não a realiza. Ela questiona o fato de ambos 

terem pênis e afirma que desde pequena sempre quis ser mulher. “Como ser mulher de pênis, 

sempre quis ser mulher de vagina [...] Não vê que temos um problema? Eu quero uma vagina 

e você é louco por meu pênis”.    

Marieta termina por escolher sua operação. Amores são passageiros e instáveis, mas 

o gênero é permanente; faz parte do que ela é; de como ela se percebe perante o mundo. 

Entrar em estado de harmonia com seu corpo e suas ideologias.  

A última sequência musical vem apontar para essa ideia de liberdade que a operação 

proporciona a Marieta. Liberdade de aceitação, liberdade social, amorosa e familiar. Ser 

reconhecida pelo gênero que lhe convém. Ao som de I Want To Break Free (Eu quero me 

libertar) da banda Queen, num cenário hospitalar, a personagem se liberta de seu pênis. Se 

libertando das falsas relações que não a correspondiam e não a viam como gostaria de ser 

vista gerando novas expectativas de vida. Nessa cena musical várias pessoas se juntam a ela 

numa coreografia, vários personagens que aparecem ao longo da obra, e, dessa vez, todos a 

aceitam como uma mulher, diferente da primeira sequência musical na abertura do filme. 

Agora como uma mulher realizada, a personagem não irá mais se prostituir. Na cena 

dos créditos, ela se apresenta com um cabelo loiro, mas livre em seu corpo e caminhando por 
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locais não mostrados durante o filme, já na ideia de que ela alcançou outros territórios. Está 

vestida formalmente, como quem sai de um dia de trabalho. Ela consegue, por meio da 

operação, se realizar como pertencente à identidade de gênero feminina, percebendo, dessa 

forma, que a sexualidade vai além do que se convencionou como orientação sexual ou como 

paradigmas binários de macho e fêmea.  

 

Possíveis conclusões  

 

Considerando o que foi discutido no transcorrer deste trabalho foi possível analisar a 

imagem da transexual Marieta no filme 20 centímetros, como possibilidade de vivenciar uma 

vida cheia de sonhos, desejos e realizações ou pelo menos tentativas de realizações. Para 

tanto, o autor nos trouxe cenas que deixam evidente o lugar de exclusão da transexual, como o 

espaço de trabalho que seria designado para pessoas cujo visual correspondessem ao seu sexo. 

Também a marginalização desses indivíduos e a exclusão deles na sociedade. 

Nós é apresentado p desejo da personagem em sair da clandestinidade das ruas, para 

que não mais pudesse estar se prostituindo. Nesse contexto, ela vai vivenciando um sonho de 

um mundo melhor em que a mesma fosse reconhecida enquanto mulher, mulher de verdade 

em sua mente, aquela que tem vagina, uma mulher cis gênero4. 

A narrativa cinematográfica vem crescendo a cada dia apresentando-se de um caráter 

massivo e popularizado que nos trazem a representação do real ou ficção como possibilidade 

de mostrar ao espectador uma história em determinado contexto para uma compreensão de 

fatos ocorridos.  Portanto, os filmes são um documento da realidade, de fatos históricos como 

forma de retratar algo para alguém que está do outro lado da tela à espera de um desfecho 

para a narrativa que o diretor se propõe a produzir. 

Segundo Demétrio (2012): 

 

Considerando que não há história sem documentos, portanto, sem memória, 

compreendemos o cinema enquanto elemento participativo no processo de 

construção de memória (s) e história. O cinema dessa forma enquadra-se – se 

é que isso é possível – na noção de documento/monumento situado na 

fronteira entre memória e história. (DEMÉTRIO, 2012, p. 106).  

 

Nesse contexto, os discursos que constroem o cinema como documento partem de 

fatos, palavras, escolhas que operam sobre o ocorrido, ressaltando um determinado ponto de 

 
4 São pessoas que a identidade de gênero está em consonância com o seu gênero que lhe foi atribuído ao nascer.  

<http://www.leticialanz.org/cisgenero/>. Acesso em: 07/12/2014.  
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vista. Já que se concretiza a partir de um fato de determinada época, em uma sociedade 

específica, portanto, legitimando discursos predominantes. É interessante analisarmos filmes 

para uma maior compreensão de seus roteiros e formas de reprodução de personagens, pois 

eles são uma forma de conhecimento e de discursão dos valores sociais em que vivemos.  

Em nossa sociedade contemporânea já temos uma quantidade muito significativa de 

filmes que abordam as questões de gênero e sexualidade, sendo de total relevância o que os 

estudos de gênero nos trouxeram como possibilidades de inserirmos novas práticas que 

moldam as relações sociais em discussões cotidianas, inclusive nas narrativas fílmicas.   

A personagem transexual a todo momento reflete sobre sua vivência enquanto pessoa 

trans, pois os padrões societários lhe impedem de ser reconhecida enquanto mulher, a não ser 

que a mesma realize a cirurgia de transgenitalização ou readequação sexual. Para tanto, os 

conflitos são constantes em relação a seu companheiro que sente prazer pelos seus 20 

centímetros de pênis. Está formatado um dilema, ter alguém que a ame ao seu lado, ou ser a 

mulher que tanto desejou se tornar? Será que para ser mulher é necessária a realização da 

cirurgia?  

O filme nos traz questionamentos acerca desse dilema, pois e como ficam as travestis 

que não almejam retirar o pênis que é o que lhe identifica enquanto homens. É a partir das 

desconstruções sócio-históricas que podemos desconstruir esses processos de ajustamentos 

que estamos sempre reproduzindo para que possamos enxergar o outro, como ele/ela se 

percebe no mundo.   
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