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Introdução 

 

Este trabalho busca problematizar a experiência de uma transexual Gewen (Gena), 

personagem principal do filme A Gilr Like me – The Gewen Araújo Story, um filme baseado 

em fatos reais acontecido nos Estados Unidos, em que uma transexual é assassinada por um 

grupo de rapazes, tendo como motivo o fato dela ser uma mulher em um corpo de homem 

(biologicamente). Por ser uma mulher em um corpo que apresenta um pênis, órgão genital 

designado para o masculino, como se fosse algo determinante, ter pênis significa ser homem e 

ter vagina ser mulher. Desta forma, estaremos problematizando como a transexual foi 

retratada no filme, bem como a transexualidade é produzida para ser retratada ao público.    

Em uma sociedade em que a transexual é marcada pelo desconforto ou impropriedade 

de seu sexo biológico, e que deve passar por uma cirurgia de readequação sexual para poder 

ser uma mulher legítima em uma sociedade polarizada entre masculino e feminino. Como 

pensar a transexualidade para além de uma enfermidade como afirmam os saberes médicos 

como sendo um transtorno de gênero?    

Sociedade esta que estabelece papéis sociais para homens e mulheres, legitimando 

lugares específicos para cada um. Sendo assim, como as transexuais devem se colocar, já que 

biologicamente falando não se enquadram na concepção estabelecida para o masculino, tendo 

que realizar um procedimento cirúrgico para adequarem mente e corpo. Desta forma, ao estar 

atrelado gênero e genitália há uma limitação em relação às concepções de identidade, fixando-

a ao sexo biológico.  

O filme direciona o foco para as questões da transexualidade enquanto aberração ou 

doença, a partir dos discursos religiosos e médicos que a colocam numa posição inferior no 

meio social.  Portanto, constroem uma imagem negativa de Gewen como um sujeito que não 

deveria existir, um sujeito abjeto. Para Miskolci (2013, p. 24) “A abjeção, em termos sociais, 

constitui a experiência de ser temido e recusado com repugnância, pois sua própria existência 

ameaça uma visão hegemônica e estável do que é a comunidade”.  
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Cinema e Gênero  

 

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, como por exemplo, o filme em questão, que aborda o assassinato de Gewen, 

ocorrido no ano de 2002 nos Estados Unidos. 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.  

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 

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. 

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.   

Segundo Scott (1990, p. 14) “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar 

significado às relações de poder”. Sua conceituação está situada no sexo como algo dado 

biológicamente e gênero como uma construção social, buscando ir além do gênero como uso 

gramatical. Utiliza-se de um arcabouço metodológico para estudar gênero: símbolos, 

conceitos normativos, instituições e a organização social e identidade subjetiva.  

Os sujeitos apresentam-se com identidades plurais, múltiplas, identidades que se 

transformam e não são fixas ou permanentes. Não há uma essência em ser homem/mulher, 

mas tudo é construído, e histórico, logo nos encontramos em constantes mudanças 

(continuidades, descontinuidades). Para Louro (2003) ao descontruirmos esses lugares postos 
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para os gêneros, teremos como possibilidade construirmos lugares diversos para cada gênero. 

Foucault (1988), afirmara que a sexualidade se constituía a partir de múltiplos discursos sobre 

o sexo, produzindo verdades. Portanto, enquanto ato de desconstruirmos estes lugares, 

estaremos construindo gênero, sempre constituído em novos discursos (re) elaborados por 

nós.   

Segundo Foucault, o termo sexualidade só surge no início do século XIX: 

O uso da palavra foi estabelecido em relação a outros fenômenos: o 
desenvolvimento de campos de conhecimentos diversos (que cobriram tanto 
os mecanismos biológicos da reprodução como as variantes individuais ou 
sociais do comportamento); a instauração de um conjunto de regras e 
normas, em parte tradicionais e em partes novas, e que se apóiam em 
instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas e médicas; como também as 
mudanças no modo pelo qual os indivíduos são levados a dar sentido e valor 
à sua conduta, seus deveres, prazeres, sentimentos, sensações e sonhos. Em 
suma, tratava-se de ver de que maneira, nas sociedades ocidentais modernas, 
constitui-se uma “experiência” tal, que os indivíduos são levados a 
reconhecer-se como sujeitos de uma “sexualidade” que abre para campos de 
conhecimentos bastante diversos, e que se articula num sistema de regras e 
coerções (FOUCAULT, 1984, p. 09-10).  

 

Para Foucault, as sexualidades passam a serem historicamente construídas como forma 

de enquadramento no qual os sujeitos passam a serem classificados a partir de suas 

condutas/vivências enquanto sujeitos históricos. É interessante percebermos que vivenciamos 

nossos desejos, prazeres, sensações dentro de um modelo criado para nos enquadrarmos, no 

qual passamos a viver a partir de um conjunto de normas estabelecidas em nossa sociedade. 

Para que possamos ser tratados/as como homens ou mulheres tem que seguir um conjunto de 

normas estabelecidas do que é papel de homem e o que é papel de mulher e as transexuais 

passam a serem cidadãs diferentes numa sociedade em que as normas prevalecem e elas, por 

não segui-las, são excluídas. 

Foucault nos trás como discussão a questão da disciplinarização dos corpos, no qual 

construímos um sujeito normalizado, momento em que cada indivíduo passa a se policiar em 

relação a suas formas de vivências 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).  
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O corpo é (re) pensado para a reprodução das normas construídas para legitimar a 

heteronormatividade1 como única forma possível de vivência. Sendo assim, os corpos serão 

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

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

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

No geral, a sociedade ainda encontra-se perpassado por esses discursos de verdades 

impostos pela religião e medicina, um que leva o sujeito ao pecado de forma a associar o 

corpo a um espaço de punição que é o inferno, ou purgatório, outro que se faz necessário um 

profissional para esquadrinhar o corpo e afirmar que o sujeito tem cura para o transtorno que 

o acarreta.  

 

Transexualidade e seu Reconhecimento 

  O início do filme é como um documentário, em que se desenrola a história durante 

todo o tempo no julgamento dos rapazes que assassinaram a transexual. As cenas vão 

acontecendo como forma de desvendar os fatos que desencadearam no assassinato de Gewen 

(Gena).   

 Assim começa a história de uma criança que desde os sete anos de idade que colocava 

o vestido da irmã Chita Araújo (Leila Savasta), roubava sua boneca e se apresentava para os 

familiares como sendo uma menina. Esse era Eddie Araújo (JD Pardo), uma criança que fugia 

das regras estabelecidas para o masculino, biologicamente falando.  

A representação masculina não constitui uma realidade separada do sujeito; 
é uma construção cultural cujo fundamento não é exclusivamente biológico e 
tampouco a sua negação. As representações de homem e mulher enquanto 
categorias de análise são desenhadas de comum acordo com um sistema de 
crenças e expectativas. (NOLASCO, 2001, p. 88).  
 

 Existem papéis sociais masculinos e femininos, mas não algo pronto e acabado, 

depende do sistema de crenças em que estejamos inseridos. Em nossa sociedade ocidental o 

menino precisa ser forte, não chorar, gostar da cor azul, brincar de carrinho ou com bonecos 

de luta. Diferente das qualidades atribuídas às meninas, como brincar de casinha, de boneca, 

gostar da cor rosa, ter muito cuidado por serem mais frágeis. Essas normas foram construídas 

para a nossa sociedade, não é algo universalizante em que todas as sociedades irão agir da 

                                                           
1 Ordem sexual do presente, fundada no modelo heterossexual, familiar e reprodutivo. (MISKOLCI, 2013, p. 
46).  
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mesma forma, mas depende do sistema de crenças em que estamos inseridos/as, para dar 

prosseguimentos às normas societárias.   

 Nesse modelo de normas e regras, Eddie Araújo começa a se mostrar de outra forma, 

utilizando os vestidos da irmã, no qual os familiares aconselham sua mãe Sylvia Guerreiro 

(Mercedes Ruehl) a leva-lo a um psicanalista. Ao levá-lo a um médico, a mãe afirma que só o 

levou por que ele era muito delicado e prestativo, qualidades estas como se fosse algo de 

errado. A médica o examina e afirma não ter nenhuma doença. Outra cena foi quando ele 

chegou à escola e passou batom nos lábios, logo a direção chama a sua mãe para corrigi-lo. 

Pois a imposição das regras se faz a partir de dispositivos da sexualidade que estão amparados 

nas instituições como a família, a escola, os hospitais, etc, que reproduzem o lugar da 

normalidade, naturalizando o que está posto para ambos os sexos.  

 Sendo assim, como uma criança ou jovem pode vivenciar sua sexualidade de uma 

forma que se sinta no mesmo patamar de reconhecimento de homens e mulheres cisgênero2? 

Eddie ou Gewen (ainda no início da transição de um gênero masculino para o feminino) passa 

por muitos constrangimentos perante os familiares e a sociedade, até o momento em que sua 

mãe encontra uma prótese de silicone em seu quarto enviado por um Projeto de amparo aos 

transgêneros3. Com o intuito de conhecer o Projeto para Identificar Gênero localizado na 

Califórnia, sua mãe vai até lá conversar com uma terapeuta, que dialoga na tentativa de 

explicar ou justificar o porquê que Eddie se sente uma menina. Ela firma que sua mente não 

está de acordo com o seu sexo. Portanto, apresenta-se com uma mente feminina em um corpo 

errado, o masculino. Logo, Gewen apresenta uma identidade de gênero feminina, se sente 

mulher independente de ter a presença do pênis em seu corpo.    

 A transexual, assumindo a identidade de gênero feminina, ultrapassa fronteiras da 

normalidade imposta como única forma de vivência. Para STOLLER (1993, p. 28) a 

identidade de gênero está diretamente relacionada a uma “mescla de masculinidade e 

feminilidade em um mesmo sujeito, de modo a representar que tanto a masculinidade quanto a 

feminilidade podem ser encontradas em todas as pessoas, de forma e graus diferenciados”, 

sendo necessário compreender que esses modos de vivenciar a sexualidade não são dados 

                                                           
2 Cisgênero (do latim cis = do mesmo lado) é quando sua identidade de gênero está em consonância com o 
gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Site: http://www.leticialanz.org/cisgenero/. 
3 Categoria comumente empregada em referência a pessoas cujas identidades de gênero são construídas em 
conflito com as normas de gênero, fundadas no dimorfismo sexual, segundo o qual só existem corpos 
naturalmente de “machos” ou de “fêmeas”... (  ) A categoria transgênero inclui travestis, transexuais, intersexos, 
andróginos, transformistas, drag king etc. (CARVALHO e ANDRADE, 2009, p. 45).   
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através da forma biológica, mas repassados através da cultura, da identificação de cada um/a 

com os modelos de sexualidades existentes.   

Logo, as mulheres transexuais são,  

pessoas que possuem  identidade de gênero diferente do sexo designado ao 
nascimento, assumindo papéis de gênero diferentes daquele imposto pela 
sociedade. Ambas (transexuais e travestis) modificam seus corpos através de 
hormonioterapia, aplicações de silicone e/ou cirurgias plásticas.  As 
mulheres transexuais manifestam o desejo de se submeterem a intervenções 
médico-cirúrgicas para a adequação dos seus atributos físicos de nascença 
(inclusive genitais) à sua identidade de gênero construída. Diferentemente 
das travestis, que convivem com a existência e aceitação do órgão genital. 
(HEILBORN, 2009, p. 47).  

 

 

 As mulheres trans são percebidas pela maioria da sociedade como “homens vestidos 

de mulher”, “veado”, “traveco”, enfim várias nomeações desqualificáveis como possibilidade 

de negar suas identidades em construção. Ao utilizarem este mecanismo do insulto, acaba a 

tornando o sujeito de uma identidade rejeitada. Essa definição de travestis e transexuais é uma 

forma de encaixotar cada uma das transexuais/travestis nos padrões sexuais, por exemplo, há 

travestis que não utilizam silicone em seus corpos, assim como há uma grande quantidade de 

transexuais que não querem realizar a cirurgia de mudança de sexo (redesignação sexual), na 

medida em que não associam a mudança de gênero à cirurgia, com isso causando um 

desconcerto nas fronteiras do gênero. Portanto, essas normas que às enquadram numa 

caixinha fixa e estável encontra-se em mudanças constantes, de forma que possamos 

compreender as múltiplas formas de vivenciarem suas sexualidades.  

 Mas é durante o processo de seu reconhecimento que as transexuais buscam uma auto-

identificação, usufruindo de uma nova linguagem, um novo corpo, um novo gênero que as 

fazem percorrer dificuldades em vivenciarem suas identidades, de forma que serão percebidas 

como sujeitos que destoam dos estereótipos do que está posto para o masculino e o feminino. 

Para a grande maioria da sociedade e, também, para as transexuais, o que há é a naturalização 

dos binarismos (masculino/feminino), tanto que elas próprias buscam uma legitimidade que 

para alcançá-la só se aparentarem muito a uma mulher cis gênero ou mesmo após a cirurgia, 

pois, após a realização da cirurgia, elas sejam mulheres heterossexuais e não mais mulheres 

transexuais. Sendo que BENEDETTI (2005, p. 111) afirma que para a realização da cirurgia é 

necessário fazer um acompanhamento psicológico por no mínimo dois anos. Essa demora 

pode chegar até cinco anos ou mais, pois em nosso país temos apenas quatro capitais que 
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realizam tal procedimento que são: São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Recife. 

Portanto, não dá conta da demanda de transexuais cadastradas que são acompanhadas ou que 

deveriam ser acompanhadas para poder realizar a cirurgia.   

 No filme tem uma cena linda em que Gewen, já aos dezessete anos de idade, se 

encontrando bem feminina, segundo os padrões estabelecidos para a classificação do ser 

mulher, como o fato de ter cabelos compridos, unhas compridas, etc, ela está na festa do 

casamento de sua irmã, quando um rapaz, Joey Marinho (Corey Stoll), a chama para dançar. 

Durante a dança e as pessoas ficam se questionando: “quem é o gay, ela ou ele?”. Desta 

forma, sempre se procura classificar o outro lhe atribuindo uma identidade, no geral, uma 

identidade gay de maneira que seja associada ao feminino. Para BADINTER (1993, p. 8) “A 

mulher é medida segundo o padrão de perfeição masculina. Inversa ao homem, ela é, 

portanto, menos perfeita”, essa é a imagem que se constrói para os LGBTTs, posição a ser 

medida a partir do lugar do feminino, legitimando uma posição de inferioridade em relação 

aos heterossexuais. Sem esquecer a maneira que engloba tudo como se fosse uma coisa só, 

representa homossexual, lésbica, bissexual, travestis e transexuais e os classifica como gay. 

Pois, para a maioria da sociedade, as travestis e transexuais são gays vestidos de mulher, ou 

seja, um homossexual mais afeminado.  

 

As (in) visibilidades das transexuais 

 

Gewen, como uma mulher transexual, arranjou um homem para um relacionamento, 

Joey Marino que conviveu numa relação por cerca de nove meses com ela, sem que a mesma 

assumisse ser uma mulher transexual (não operada). Sempre que ele tentava manter relação 

sexual com ela, dava um jeito de escapar para que o mesmo não soubesse de sua 

transexualidade.  Logo no início da relação, ela está em um bar com Joey quando uma ex-

namorada dele olha para ela e afirma: “nossa como você tem mãos grandes, mãos grandes de 

mulher no geral são homens”. Essa fala a deixa desconcertada, pois ela vinha mantendo uma 

relação sem contar sobre sua identidade de gênero. Após os nove meses de relação, ao ser 

descoberta, pois sua mãe achou melhor revelar para ele o segredo da filha, ele afirmou que 

não mais a aceitara, por que ela não era uma mulher. Apesar de ser linda e feminina, ainda 

assim, não continuaria na relação com ela sabendo quem era.     
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Este corpo em construção passa a sofrer todos os tipos de discriminação e preconceito 

que existe, entre eles a transfobia4, pois ela sempre estará justificando a presença de um 

homem que ao nascer foi classificado pelo fato de ter nascido com o pênis. Segundo Bento 

(2008) os gêneros inteligíveis, cujo teor está perpassado por uma facilidade de compreendê-

lo, apresentam-se numa lógica única: vagina-mulher-feminino versus pênis-homem-

masculino. Portanto, como Gewen não correspondeu a esta lógica estará sendo excluída do 

meio social como um sujeito estranho, anormal.  

A partir desta ideia de anormalidade, parte da ideia que há uma normalidade. 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. Segundo Miskolci (2012, p. 140) “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”, nesse contexto o abjeto é a transexual, um 

corpo contaminador da ordem social, o sujeito do desvio da norma. Como na cena em que 

alguém escreve na parede da casa de Gewen o nome de “aberração”. Será a classificação 

daquilo que não poderia existir.  

Todo o filme parte do julgamento, como citei no início do texto, por conta do 

assassinato de Gewen, em que fora encontrada morta, seu corpo apresentava ferimentos, 

hematomas e uma corda amarrada ao pescoço. Mesmo com total cena de selvageria cometida 

ao seu corpo, o advogado de defesa dos réus questiona se “ele” era um bom aluno na escola? 

Ou qual a blusa que estava utilizando durante o homicídio? Pois o fato dela ter um 

comportamento desajustado na escola seria uma possibilidade dele ter sido assassinado, por 

ter inimigos ou por ter se desviado das normas escolares, ou até mesmo de acordo com as 

vestimentas, por que uma blusa decotada poderia incentivar os rapazes a práticas de sexo com 

ela e ao descobrirem que ela era transexual podem ter tido raiva e cometido o assassinato. Um 
                                                           
4 Medo, nojo e vergonha de se relacionar com travestis, transexuais e transgêneros. (PERES, 2009, p. 245).  
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discurso presente, seja na mídia ou no jurídico é a negação das formas de tratamento das 

travestis e transexuais, sempre que o advogado utilizava o artigo “o” rapaz, ou termos como 

“ele”, estará negando aquele corpo o direito de ser tratada de forma feminina, negando assim 

sua identidade de gênero e afirmando que não deixou de ser homem.  

Um momento importante foi quando o advogado chama a mãe de Gewen (Sylvia 

Guerrero) para depor, e ele afirma: “Este é um crime terrível”! Um mundo em que a 

identidade sexual é tênue e muito intimidada. Sra. Guerrero, podemos mesmo culpar os 

rapazes pelo que houve? Ou responsabilizamos a sociedade por nos causar tanto medo? E ela 

responde:  

Esse é um crime da sociedade? Não preciso de você para me dizer o que a 
sociedade faz pelas pessoas. Eles espancam por cinco horas. Amarram as 
mãos do morto, estrangulam e jogam o corpo no banheiro. Depois vão a um 
restaurante e comem panquecas no desjejum. E acha que agora devo perdoá-
los? Eu os culpo todos os dias! (SYLVIA GUERRERO, mãe de Gewen, 
durante o julgamento no filme: A Girl Like me - The Gewen Araújo Story).  

 

 A transfobia fez mais uma vítima no momento em que os rapazes ao descobrirem que 

Gewen era uma transexual a atacaram sem que a mesma tivesse nenhuma defesa, já que eram 

quatro homens contra uma mulher. As cenas de violência reproduzem o lugar da vítima 

enquanto “aberração”. Esse fato ocorre durante algumas cenas sofridas por Gewen em relação 

à família, que apresentam a religiosidade como formação.  

 

Conclusão 

 

Considerando o que foi discutido no transcorrer deste trabalho foi possível identificar 

a importância do cinema como um documento histórico, que traz ao telespectador um fato 

ocorrido em determinada época, de maneira que nos possibilita uma maior compreensão do 

ocorrido, bem como nos proporciona discussões acerca de como seus roteiros são produzidos.  

No filme a transexualidade é retratada de uma forma bem realista, apresentando os 

conflitos em que os familiares passam para compreendê-la e como a sociedade impõe os 

lugares estabelecidos para homens e mulheres de forma que a transexual passa a ser nomeada 

como um sujeito de identidade rejeitada, não sendo homem e nem mulher, portanto, é um 

sujeito entre lugares, mesmo estabelecendo sua identidade feminina estará subvertendo os 

padrões normalizadores. Bem como dos discursos da religiosidade e da medicina que a 
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classificam, seja como pecadora, aberração, ou distúrbio de identidade fazendo com que 

trasfobia se reproduza no meio social.  

Vale ressaltar todo o percurso sócio-político que o corpo da transexual tende a 

percorrer para transformar-se numa mulher, seja ela operada ou não, que se encontra envolta 

em relações sociais que invisibilizam sue existência enquanto cidadã ou mesmo que tentam de 

todas as formas possíveis extingui-la da sociedade, como no caso do filme, em que retrata o 

homicídio de Gewen, transexual assassinada pelo simples fato de ser uma mulher a partir de 

sua identidade de gênero feminina, portanto, que ultrapassou os limites postos para o 

masculino e que deveria por isso ter alguma punição. Não podemos esquecer que a transfobia 

cresce a cada dia e que o que legitima sua existência é justamente o fato de não haver uma lei 

que criminalize a homofobia e a transfobia como violências de ódio.   
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