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RESUMO: O objetivo desse trabalho é articular uma das questões que 

desenvolvo em minha pesquisa no curso de Doutorado, a saber, sobre desejo 

entre sujeitos assexuais – categoria êmica que remete à assexualidade, ou seja, 

pessoas que não têm interesse na prática sexual. Desejo sexual é uma arena 

espinhosa no contexto dos sujeitos assexuais especialmente por ser, para eles 

e elas, o divisor do binarismo sexual x assexual. Sendo assim, busco também 

problematizar os discursos de visibilidade política em fóruns internéticos entre 

tais sujeitos com o intuito de refletir sobre as relações de poder inerentes à 

dinâmica sexualidade versus assexualidade, tendo em vista que se queremos 

entender como a sexualidade é uma maneira de regular e conformar a vida dos 

corpos, então devemos começar a olhar para além dela; isto é, examinar os 

discursos múltiplos de liberdade individual e autodeterminação, e de controle e 

constrangimento social que permeiam as relações – no presente estudo, a 

assexualidade tomará centralidade – mostrando, assim, como os sujeitos 
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aparecem, enquadram e administram as lutas que tangenciam suas práticas e 

seus desejos sexuais. Isso porque a importância do sexo para as sociedades 

ocidentais é também questão política. Ademais, o tema da visibilidade política 

vem surgindo nos discursos de sujeitos assexuais sob a reivindicação de que 

precisam ser respeitados/as em “uma sociedade basicamente sexual”. Dessa 

maneira, procuro adensar a discussão sobre como o desejo pode e deve 

desdobrar suas forças na esfera do político e intensificar-se no processo de 

derrubada da ordem estabelecida. 
Palavras-Chave: Assexualidade; Desejo; Sujeitos Assexuais; Visibilidade 

Política; Sexualidade.  

 

 

INTRODUÇÃO 
Outrem surge nesse caso como expressão de um possível. 

Outrem é um mundo possível, tal como 
existe num rosto que o exprime, e se efetua 

numa linguagem que lhe dá realidade. 
- Gilles Deleuze & Félix Guattari, em O que é a Filosofia?, 

1992, página 25. 
 

Não são poucos(as) os/as antropólogos/as que problematizaram as 

condições de objetividade, de neutralidade e de distância exigidas pelas 

premissas científicas ou ainda pela importância da “naturalização das 

propriedades do ver, do ouvir e de outras modalidades sensoriais” (INGOLD, 

2008: 35). Condições que não são partilhadas por todos/as, de acordo com Velho 

(2013), uma vez que para a Antropologia insiste-se na necessidade de um 

contato, uma vivência durante um período de tempo razoavelmente longo e que 

carecem de um “esforço maior, mais detalhado e aprofundado de observação e 

empatia” (VELHO, 2013: 69). 

Para a Antropologia, o ponto de vista e a visão de mundo dos sujeitos e 

das diferentes culturas que optamos por conhecer por meio de pesquisa 

etnográfica podem não ser conhecidos por nós pesquisadores/as, mas nem por 

isso são puramente exóticos. Ou ainda, nos moldes de Velho (2013: 72), “o que 

sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é necessariamente 

conhecido, e o que não vemos e encontramos pode ser exótico mas, até certo 

ponto, conhecido”. O que equivale dizer que o trabalho da Antropologia é, 



também, o de encontrar no familiar e no exótico conhecimento a partir de 

possíveis desconhecimentos.  

Sendo assim, relativizar é o que assegura que o trabalho antropológico 

seja cumprido de maneira eficaz. Admitindo, sobretudo, um dos ensinamentos 

de Fabian (2013), que as culturas não são ilhadas em si mesmas, elas dialogam, 

e é de suma importância que a escrita antropológica acompanhe essa ideia, 

levando em consideração a experiência de cada coletividade/grupo social e 

historicamente construída. Obviamente, essa tarefa não é simples. Requer, 

sobremaneira, saída de lugar, da zona de conforto, de posicionamento e 

constante exercício de questionamento a despeito de verdades engessadas, 

pondo em xeque as próprias representações do(a) etnólogo(a) e as 

representações conferidas aos(às) interlocutores(as) da pesquisa. 

Afinal, “evidentemente quando nós, etnólogos, falamos de nosso ‘objeto 

de estudos’, damo-nos conta de que se trata de uma construção intelectual na 

qual nossa própria subjetividade está implicada” (FONSECA, 2004: 209). Dica 

fornecida, também, por Fabian (2013), posto que para o autor colocar a 

subjetividade como um dos pontos pilares das interações e das relações entre 

as pessoas garante o reconhecimento do tempo intersubjetivo, da coetaneidade.  

Isso requer grande dose de paciência e de coragem ao ir além das falas, 

apostando na observação das práticas sociais e cotidiano dos grupos, levando 

em conta que o trabalho de campo, em última instância, foi fundado por meio da 

busca e do encontro com alteridades outrora pensadas como muito longínquas 

da realidade do(a) pesquisador(a). Ou seja, o método etnográfico permite 

vislumbrar outras possibilidades de ser e estar no mundo, sobretudo 

problematizá-lo.  

Foi com essa perspectiva no horizonte que escolhi pesquisar as 

assexualidades no curso de Doutorado, porque desde a pesquisa em que realizei 

no Mestrado (finalizado em 2014) me atento para outras (e, talvez, novas) 

vivências da(s) sexualidade(s) como expressão de ser e estar no mundo. Sendo 

assim, se faz necessário refletir sobre posições dominantes e posições 

subalternizadas no que se refere às identidades e aos sujeitos, isso porque estes 

são apenas dois dos “conceitos que, tendo sido solapados em suas formas 

unitárias e essencialistas, proliferam para além de nossas expectativas, através 



de formas descentradas, assumindo novas posições discursivas” (HALL, 2003: 

111).  

Dessa forma, é preciso, em pesquisas sobre (as)sexualidades, não cair 

na armadilha fácil de um desconstrucionismo em que a diferença fique deslocada 

politicamente, uma vez que os binarismos são ainda representações em que 

servem de base para a proliferação das diferenças. É exatamente porque certas 

dicotomias ainda são acionadas em múltiplas práticas de discursos que é 

permitido extrapolá-las.  

Sendo assim, talvez seja prudente, antes de mais nada, explanar sobre o 

conceito de assexualidade e origem do termo. De acordo com o trabalho de 

campo que realizo em alguns sites2 e blogs que abordam a temática, pude notar 

que o termo assexualidade tanto diz respeito à categoria utilizada por cientistas 

das áreas médicas, das áreas sexológicas e das áreas psicológicas, quanto 

pelos próprios sujeitos que se identificam com esse conceito. Sendo assim, 

assexualidade é uma categoria, em âmbito científico, utilizada desde os estudos 

do sexólogo Alfred Kinsey, nos anos 1940, com fins de medir escalas sexuais 

das pessoas – estudo conhecido por Escala de Kinsey (BRIGEIRO, 2013: 270).  

Nessa oportunidade, sujeitos que se recusavam por total falta de interesse a 

praticar sexo com outrem eram chamados de assexuados(as). Contudo, as 

palavras assexuado ou assexuada passaram a incomodar as pessoas que se 

identificavam como tal, porque remetia à ideia biológica de reprodução 

assexuada das amebas. De acordo com Brigeiro (2013: 270), “o termo ameba 

foi empregado em textos de assexuais que circulavam na internet previamente 

à formação das redes virtuais de assexuais, no final dos anos 90, e também 

usado para nomear uma das primeiras comunidades de assexuais criada, a 

Haven for the Human Amoeba”, de sigla HHA.  

Dessa forma, aconteceu uma mudança significativa nos termos 

empregados por tais sujeitos. Saíram da ideia de assexuados(as) – 

                                                        
2 É preciso que se diga que meu trabalho de campo não se restringe ao âmbito internético. 
Todavia, nesse primeiro momento de pesquisa, me detenho aos sítios Facebook e Fórum 
Comunidade Assexual (A2) por conterem discussões, entrevistas, depoimentos anônimos, 
cronogramas e agendas de eventos e encontros presenciais em diversas Unidades da 
Federação e Distrito Federal. Esse último fórum internético, em especial, é bastante 
movimentado e atualizado, no qual há mais de 1.300 membros cadastrados, com faixa etária 
entre 13 a 45 anos, sem distinção de raça/cor (NEIVA, 2015, projeto de pesquisa para o curso 
de Doutorado). 



determinados(as) pela biologia e outros discursos científicos – para assexuais – 

orientação sexual pautada na ideia de recusa ou ausência ou falta de interesse 

na prática sexual com outra pessoa. Também é necessário se atentar para o fato 

de que sujeitos assexuais reivindicam esse termo assexual porque não é prática 

nomearem sujeitos com outras orientações sexuais, por exemplo, 

“heterossexuadas”, “homossexuadas”, “bissexuadas”. E como a assexualidade 

está mais próxima do lugar de orientação sexual, assexual passa a ser a 

denominação mais adequada.  

Entre assexuais, no entanto, não existe consenso sobre essa 

categorização (orientação sexual), pois, de acordo com eles/elas, existem 

semelhanças entre a assexualidade e outras orientações sexuais tradicionais, 

bem como existem muitas diferenças. Dessa maneira, aqui me debruço sobre a 

perspectiva de se pensar a assexualidade enquanto orientação sexual, ainda 

que isso se refira à direção ou à inclinação do desejo afetivo e erótico de cada 

pessoa. Todavia, como falar em orientação sexual em sujeitos assexuais, se o 

conceito implica em termos como desejo, afeto e erotismo e a assexualidade diz 

respeito justamente à recusa por encontros e/ou conjugalidades que acionam as 

dinâmicas de atração e excitação sexual?  

Para tanto, me utilizarei de dados de campo obtidos por meio de 

conversas com sujeitos que assim entendem a temática, uma vez que não é do 

interesse dessa pesquisa pensar a assexualidade enquanto um evento marcante 

da vida que desencadeou na falta de desejo sexual (como, por exemplo, casos 

de violências das mais diversas, celibato, envelhecimento, dentre outros). Nesse 

caso, privilegio o discurso de orientação sexual por entendê-la como algo bem 

além do que mera fase da vida ou adversidades que resultaram nessa recusa 

por sexo.  

Sendo assim, ainda segundo Brigeiro (2013: 256), que se debruçou em 

pesquisa sobre a assexualidade no tocante ao seu ethos científico e política 

sexual, “os discursos dos assexuais indicam certas dinâmicas de diferenciação 

social que se derivam a partir da manifestação do desejo sexual ou de sua 

ausência”. Isso não implica, em definitivo, que não haja relações afetiva-

conjugais entre eles e elas, contudo a alusão enquanto identidade coletiva gira 

em torno da perspectiva de não experienciar o contato sexual com o(a) outro(a).  

 



NOTAS ETNOGRÁFICAS SOBRE A ASSEXUALIDADE 
 

Antes de mais nada, parafraseando Elizabeth Povinelli (2006) – 

antropóloga que escreveu o livro The Empire of Love e nele problematiza 

simultaneamente os impasses das formas liberais de poder e seus intricados 

movimentos no que se refere à intimidade, deslocando as divisões discursivas 

convencionais para analisar as desigualdades, opressões e possibilidades de 

agências – esse artigo não é sobre intimidade sexual, nem sobre a falta disso, 

não é exclusivamente sobre atração sexual, tampouco sobre a ausência de 

excitação sexual. Esse trabalho é sobre poder, relações de poder, relações 

binárias e suas possíveis desconstruções e socialidades assexuais. 

Tenho o intuito de refletir sobre as relações de poder inerentes à dinâmica 

da sexualidade versus assexualidade, tendo em vista que, de acordo com 

Povinelli (2006), se queremos entender como a sexualidade é uma maneira de 

regular e conformar a vida dos corpos, então devemos começar a olhar para 

além da sexualidade. Ou seja, “no lugar disso, devemos examinar os discursos 

múltiplos de liberdade individual e autodeterminação, e do controle e 

constrangimento social que animam como as relações e as figuras sexuais 

aparecem, enquadram e administram as lutas” (POVINELLI, 2013: 13). Isso 

porque, para Povinelli (2013), os três poderes soberania, disciplina e biopoder, 

nos permitem entender que Foucault, ao promover uma genealogia da 

sexualidade, estava interessado nas “relações em que o poder moderno se 

organizara em torno de uma ‘tecnologia da vida’" (POVINELLI, 2013: 11) 

exatamente porque a importância do sexo para as sociedades ocidentais é uma 

questão política (FOUCAULT, 1988; POVINELLI, 2013). Quem sabe isso explica 

um dos questionamentos feitos por Povinelli (2006): qual o motivo pelo qual as 

formas de intimidade envolvem julgamento moral em vez de mera escolha? 

Assim sendo, nessa pesquisa do curso do Doutorado, de caráter 

etnográfico (GEERTZ, 1973; 2001; 2012), não me atenho à fase da vida em que 

é relativamente comum a ausência de prática sexual, como acontece no 

processo avançado de envelhecimento. Todavia, não posso pressupor que o 

envelhecimento acarrete necessariamente na falta de interesse sexual 

(HENNING, 2014), mas não é do intuito dessa pesquisa problematizar a 

assexualidade entre pessoas com idades avançadas porque o que meu trabalho 



de campo em estágio inicial tem me mostrado é que majoritariamente a faixa 

etária do público dos sítios e fóruns em que realizo o estudo se localiza entre 18 

a 40 anos. O motivo dessa restrição geracional no que diz respeito à internet é 

um ponto a ser pesquisado e, por estar no início da pesquisa, ainda não tive 

oportunidade de me aprofundar.  

Também não me aludo às pessoas que por escolha religiosa decidem 

seguir suas vidas sob a égide do celibato temporário ou permanente. Inclusive, 

quase todos os sítios e fóruns que se dispõem a falar da temática da 

assexualidade fazem essa distinção, ainda que não seja possível determinar que 

todas as pessoas celibatárias recusem a prática sexual apenas por vocação 

religiosa. Nesse sentido, celibatários são pessoas que são impedidas de manter 

relações sexuais por uma questão ideológica, mas isso não significa dizer que 

não sentem atração. Outrossim, assexuais são pessoas que não possuem 

desejos e atrações sexuais em relação a quaisquer sexos. 

Sendo assim, percebe-se que o conceito de assexualidade se refere à 

orientação sexual em que implica em ausência de desejo. Desejo sexual é uma 

arena espinhosa no contexto dos sujeitos assexuais especialmente por ser, para 

eles e elas, o divisor do binarismo sexual x assexual. Contudo, é inevitável 

pontuar que, no caso da assexualidade, há o desejo do não-desejo, do não-

sexual, não-desejante. Dessa forma, é impossível de se escapar do desejo 

(DELEUZE & GUATTARI, 2010), ainda que se escape do sexual. Talvez a 

pergunta que Foucault (2010) faz no Prefácio [Anti-Édipo] seja respondida com 

e por assexuais: “como o desejo pode e deve desdobrar suas forças na esfera 

do político e intensificar-se no processo de derrubada da ordem estabelecida?” 

(FOUCAULT, 2010: 104). 

Curiosamente, percebo em minha pesquisa que há duas 

(sub)classificações associadas diretamente à assexualidade e que remetem à 

possibilidade de atração sexual nos termos dos sujeitos sexuais3. São os/as que 

eles e elas chamam de semi-sexuais, ou seja, gray-assexualidade (sigla Gray-

A) e demissexualidade (sigla Demi).  

                                                        
3 De acordo com o Fórum Comunidade Assexual (A2), sujeito sexual é “o oposto de assexual, 
englobando os heterossexuais, homossexuais, bissexuais e pansexuais, ou seja, aqueles que 
têm interesse na prática sexual com outra pessoa”. (A2, 2015). 



No caso de gray-A, que quer dizer algo como assexual cinza, são aquelas 

e aqueles que “sentem, às vezes, atração sexual, estando na verdade entre a 

sexualidade e a assexualidade” (A2, 2015). E por que não é chamada de gray-

sexual, por exemplo? Isso foi uma pergunta que fiz em diálogo com alguns 

interlocutores. A resposta é que gray é uma derivação da assexualidade, no 

sentido de que, em regra, eles e elas não sentem atração sexual, mas quando 

sentem essa atração sexual não é nos moldes das sexualidades, porque está, 

como é dito por esses sujeitos, no nível intermediário. Ou seja, há pessoas que 

não permitem nem mesmo o beijo, mas que aceitam outros tipos de carícias 

quando optam pela prática sexual.   

Já a demissexualidade significa “pessoa que pode sentir atração sexual, 

desde que esteja em um relacionamento afetivo profundo com alguém” (A2, 

2015). Isto é, para ocasionalmente acontecer de sentir atração é necessário que 

previamente se estabeleça um contato de amizade profunda e íntima com outra 

pessoa. É a partir dessa amizade e cumplicidade que pode vir a acontecer a 

prática sexual. 

Ademais, na assexualidade (e nas derivações classificatórias gray-

assexualidade e demissexualidade) há ainda as terminologias romântico ou 

arromântico. O termo romântico é utilizado ao invés do termo sexual para não 

confundir as subclassificações da assexualidade com as orientações sexuais 

tradicionais. O que permite pensar que sempre que se aciona a ideia de um afeto 

positivo, da ordem da cumplicidade, a atração sexual pode acontecer caso o 

sujeito seja romântico, por exemplo, gray-A romântico ou demissexual 

romântico. Sendo assim, ao acionarem a ideia de romantismo significa que a 

“pessoa pode sentir atração romântica esporadicamente ou em raros momentos” 

(A2, 2015). Nesse caso, é pertinente dizer que a atração não é chamada por eles 

e elas de “sexual”, mas sim romântica.  

Quando se dizem arromânticos, equivale a dizer que em nenhum 

momento da vida há uma aliança formada com alguém a ponto de suscitar afetos 

que se finalizem em relações românticas. E, para terminar de complexificar as 

dinâmicas da assexualidade, existem aqueles que o estado romântico prevalece 

sem que se tenha vontade de um qualquer contato sexual, então é chamado de 

lithromântico/a, ou seja, “pessoa que só se apaixona platonicamente” (A2, 2015) 



e que foge de qualquer possibilidade de contato com a pessoa, como exemplifico 

no relato abaixo de um membro do site A2: 
Quando alguém me cativa sem saber, minhas mãos tremem, minha 
boca seca, não consigo falar... Me dedico cada segundo a observar 
todos os seus gestos numa certa distância, a mais próxima-segura. 
Talvez nunca teria coragem de ir até esse alguém, pois a magia se 
quebraria. Eu teria que trocar beijos, carícias, olhares bobos... Isso me 
detonaria por dentro. Nas poucas vezes em que as pessoas pelas quais 
me encantei vieram até mim, fugi chorando. Dor de perder o que não 
se pode ter. A incoerência do querer o não quero (Relato no site A2). 

 

Note-se que há muito para ser compreendido nesse trabalho de campo 

no que se refere ao desejo assexual quando este é romântico ou arromântico. E, 

aqui, a terminologia sexual abre espaço para maneiras diferentes de vivências 

no que se refere à gama ampla da sexualidade. É possível ainda trabalhar com 

o binarismo sexual x assexual, quando falamos de assexualidade? É válido 

lembrar que “todo conceito é uma multiplicidade, embora nem toda multiplicidade 

seja conceitual” (DELEUZE & GUATTARI, 1992: 23), mesmo que seja impossível 

abordar todos os componentes que pluralizam esse conceito. Com isso, é 

preciso levar em conta também que nenhum conceito é criado sem contexto 

(STRATHERN, 2006, 2013, 2014) e “há, no mais das vezes, pedaços ou 

componentes vindos de outros conceitos” (DELEUZE & GUATTARI, 1992: 26). 

Agora é possível questionar como esses conceitos circulam, tomam corpo 

e forma e são socializados. Em primeiro lugar, assexuais se reconhecem (fora 

do âmbito internético) por meio de um anel. Bem da verdade, existem muitos 

símbolos para a assexualidade. Um deles é colocar um anel preto no dedo médio 

de sua mão direita. Outro símbolo é o Ás de Espadas ou o Ás de Copas. Em 

inglês, a pronúncia da primeira parte do nome "asexual" é "ace", que é a forma 

de se chamar a carta "ás" do baralho. Com isso, ás de espadas se tornou o 

símbolo para os/as assexuais arromânticos/as e o ás de copas para os/as 

assexuais românticos/as. Entretanto, o ás de espadas é o mais popular na 

representação dos(as) assexuais em geral. 

 



Figura 1 – Bandeira da Assexualidade 
Fonte: Fórum Comunidade Assexual. 

 
Existem ainda as cores da bandeira da assexualidade: preto, cinza, 

branco e roxo. O preto representa a assexualidade, o cinza representa os 

assexuais cinza (gray-A e demissexuais), o branco representa a sexualidade, e 

o roxo, a comunidade assexual no geral. Para a composição da bandeira, 

obviamente que as cores não foram escolhidas de maneira gratuita, um 

participante do fórum A2 explicou o motivo de cada uma:  

Resumidamente, a parte roxa ("violeta") representa a cor 
mais longe do ponto de vista do espectro do vermelho (que 
é normalmente tomado como paixão sexual, pecado, 
luxúria, etc). E por isso foi escolhida tal cor para simbolizar 
a bandeira em si. Já as outras três faixas, branco, cinza e 
preto, representam o nível de atração sexual e mostram 
que ela se dá em uma escala, num gradiente, onde o 
branco é para representar a presença de atração sexual 
(sexuais ou allosexuais), o cinza os Gray-Aces e o preto os 
assexuais, visto que preto simbolicamente representa a 
ausência de algo (participante 14 do fórum A2, 2015). 

Mediante tais símbolos, é preciso que se diga que a cor do anel usado no 

dedo médio pode variar com as cores da bandeira. Por exemplo, assexuais 

cinzas (demissexuais e gray-A) usam anéis de cor cinza, mas o mais comum é 

o uso de anel da cor da assexualidade, o preto. Não há muito tempo que surgiu 

a possibilidade de usar o anel preto em um cordão no pescoço para diferenciá-

los/as daqueles e daquelas que por questões religiosas, que não cabe adentrar 

a discussão nesse artigo, utilizam um anel de coco no mesmo dedo. A aderência 

vem ocorrendo de forma lenta, mesmo com a rapidez internética, porque não 

são todos e todas que almejam fazer essa troca por causa da tradição e/ou têm 

conhecimento sobre a mudança do dedo para o pescoço. 

Fato é que o tema da visibilidade política vem surgindo nos discursos de 

sujeitos assexuais sob a reivindicação de que precisam ser respeitados/as em 

“uma sociedade basicamente sexual”. Em meu trabalho de campo, noto certa 

manifestação para a saída do armário, entendendo o termo aqui aos moldes de 

                                                        
4 Opto por chamar de “participante” para preservar a identidade das pessoas, ao invés de nomeá-
los(as) com nomes fictícios e apontar alguns marcadores sociais da diferença dos sujeitos 
sociológicos do estudo em que facilmente podem ser identificados em procuras internéticas. 
Assim, dou preferência para enumerar as falas, como participante 1, participante 2, 
sucessivamente.  



Sedgwick (2007), que estipula que “a imagem do assumir-se confronta 

regularmente a imagem do armário, e sua posição pública sem ambivalência 

pode ser contraposta como uma certeza epistemológica salvadora contra a 

privacidade equívoca oferecida pelo armário” (SEDGWICK, 2007: 27).  

Os/as assexuais demandam até mesmo fazerem uma Parada5 de cunho 

próprio, porque não querem participar de uma Parada LGBTT (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais)6, pois essa sigla remete a sujeitos que 

reivindicam usufruir de suas sexualidades. No caso de assexuais, a 

reivindicação seria de gozar de suas assexualidades, inclusive, no dia 23 de 

outubro de 2015 aconteceu na cidade de São Paulo/SP, em frente ao MASP, na 

Avenida Paulista, a primeira Parada Assexual no Brasil. Essa Parada Assexual 

foi programada no decorrer da semana nacional da visibilidade assexual, que 

acontece entre os dias 19 a 25 de outubro, e um dia antes estavam confirmadas 

148 pessoas no evento criado no Facebook. Disse uma das organizadoras do 

evento: “Estamos na semana da visibilidade assexual, e como nossa 

comunidade não é vista, queremos sair do armário e compartilhar nossas 

experiências”. 

Percebe-se que há a iniciativa de se unirem para somarem forças nessa 

luta reivindicatória. Portanto, a ideia e o símbolo do anel se estendem para novos 

significados adquirindo outros contornos de troca e aliança. Além do uso 

identificatório da identidade assexual, o ato de adquirir o anel e colocá-lo no dedo 

médio tem a serventia de formar uma união, um grande grupo, uma sociedade 

“particular”. Sociedade é um conceito que tem sido duramente criticado por 

Marilyn Strathern (2006, 2013, 2014), inspirada em Edmund Leach, por 

contemplar a ideia de que conecta indivíduos entre si, as relações entre eles, 

como se fosse uma coisa, algo dado, um objeto externo, uma entidade que 

personifica uma população que, por sua vez, poderia ser considerada uma 

“coletividade de seres humanos individuais que apareciam como membros da 

                                                        
5 Sedgwick (2007) indica a rebelião de Stonewall (1969) como o conjunto de eventos 
catalisadores dos modernos movimentos em defesa dos direitos civis LGBTT. Stonewall foi um 
marco por ter sido a primeira vez em que um grande número de pessoas LGBTT se juntou para 
resistir aos maus tratos da polícia contra a comunidade.  
6 Parada LGBTT é um “evento máximo do ativismo atual, integrado ao circuito globalizado das 
organizações de eventos semelhantes em várias grandes cidades do mundo” (SIMÕES & 
FRANÇA, 2005, p. 315). 



‘sociedade’, como partes de um todo” (STRATHERN, 2014: 233). A crítica reside 

justamente nessa perspectiva de que para a sociedade construir o conjunto de 

relações entre seus membros, necessariamente a ideia de indivíduo teria que 

ser concebida a priori do conceito de sociedade. “Os seres humanos individuais 

eram, portanto, compreendidos como fenômenos primários da vida e as 

relações, como fenômenos secundários” (STRATHERN, 2014: 233).  

Sendo assim, Strathern (2013, 2014) critica tal conceito por não entender 

que sociedade e indivíduo possam ser pensados existindo separadamente como 

instâncias dicotômicas e binárias. Dessa forma, a crítica se estende à 

equiparação entre o conceito de sociedade e conceito de grupo, como se grupos 

fossem união de indivíduos membros de uma sociedade. “Isso foi desastroso, 

pois produziu uma série de problemas internos perniciosos, tais como a 

suposição de que ‘mulheres’ que não pertenciam a grupos também não 

pertenciam à sociedade” (STRATHERN, 2014: 234). Dessa forma, um dos 

problemas de se utilizar do conceito de sociedade, mesmo que posto sob rasura 

(HALL, 2009), são os outros conceitos (equivocados) que ele produz, tais como 

conceito de indivíduo e de grupo. 

Por causa disso, trago à tona o conceito de socialidade7, que se refere às 

relações da vida coletiva, elaborado por Strathern (2013, 2014), sobretudo em 

sua obra O Gênero da Dádiva, posto que “as pessoas são frequentemente 

construídas como o locus plural e compósito das relações que as produzem. A 

pessoa singular pode ser imaginada como um microcosmo social” 

(STRATHERN, 2013: 41). Isso porque “a vida social consiste num constante 

movimento de um estado para outro, de um tipo de socialidade para outro, de 

uma unidade (manifestada coletiva ou singularmente) para aquela unidade 

dividida ou constituída como par com respeito a outra” (STRATHERN, 2013: 43).  

Nesse sentido, é pouco oportuno tecer aqui a distinção binária entre o que 

poderia imaginariamente se configurar como “grupos sexuais” e “grupos 

assexuais”, posto que se faz necessário reconhecer que “dizer que x não tem 

isto ou aquilo é uma afirmação altamente dependente do caráter do que seja isto 

ou aquilo para os que o têm” (STRATHERN, 2013: 45) e não é possível fazer 

                                                        
7 Aqui é importante que não se reduza o conceito de socialidade, conceito em que teve origem 
em seus estudos na Melanésia, ao de sociabilidade (uma experiência de comunidade, de 
empatia) – exigência solicitada por Strathern (1999). 



distinção tão estanque, como se fosse um dado, uma coisa dada, em que 

indivíduos de exclusivos grupos se comportassem de maneira x e/ou de maneira 

y sem possibilidades de intercâmbios.  

Contudo, a partir da ideia de socialidade (STRATHERN, 2013; 2014), o 

pluralismo pode ser contemplado por meio da heterogeneidade existente (como 

afirmei acima) das diferentes identidades que se remetem à assexualidade. 

Sendo assim, o uso do anel entre assexuais é para conferir visibilidade e 

empoderamento. Como sugere Mauro Brigeiro (2013), 

No caso dos assexuais, a proposta de ganhar visibilidade 
vem sendo alcançada de diferentes formas. Uma delas é 
através das informações disponíveis e disseminadas 
através da internet, empregando sua diversidade de 
recursos e as muitas possibilidades de reprodução. Busca-
se também visibilidade através da mídia, geralmente ávida 
por temas relacionados a sexo, em especial os mais 
controversos ou curiosos (BRIGEIRO, 2013: 19). 

Sobre os debates que têm acontecido via internet, as opiniões giram em 

torno dessa perspectiva e podem ser sintetizadas a exemplo da fala de uma 

participante do fórum, que disse: “No começo, eu achava desnecessário o uso 

do anel, mas ele pode ser o símbolo que existimos e estamos aí!” (participante 

2 do Fórum A2, 2015) ou ainda: “Achava meio desnecessário no início, mas 

agora penso que devemos parar de agir como invisíveis. Não é bem sair 

mostrando por ai, mas ter alguma representatividade, não sei... Estou querendo 

aderir!” (participante 3 do Fórum A2, 2015).  

Difícil sintetizar nesse trabalho sobre qual representatividade eles e elas 

almejam alcançar, porque como já afirmei a pesquisa está em andamento, mas 

tenho algumas pistas. A primeira delas é sobre as inúmeras queixas que leio nos 

fóruns internéticos quanto à associação da assexualidade à patologia médica 

e/ou psicológica como sugere um rapaz em uma das comunidades do Facebook 

sobre a temática: 

(...) Reparei que até hoje, ainda não temos um movimento 
de Visibilidade Assexual aqui no nosso pais, tal como 
existe nos Estados Unidos e no México. Portanto, quero 
com este tópico, anunciar oficialmente o início da VAB - 
VISIBILIDADE ASSEXUAL NO BRASIL - de forma que 
estamos trabalhando para dar aos assexuais uma maior 
visibilidade no nosso país, promover eventos e reflexões, 
de forma que nós, assexuais, sejamos uma orientação tão 
respeitada quanto as demais outras e que tenhamos de 



fato um melhor olhar dos políticos e profissionais da saúde 
pública afim de deixarmos de sermos considerados como 
doença, bem como com políticas que favoreçam a nossa 
orientação sexual (participante 4, FACEBOOK, 2015). 

 

Esse exemplo mostra que (as)sexualidades nas “sociedades” ocidentais 

continuam alocadas de alguma forma no discurso patologizante da medicina e 

ciências psicológicas, desde Krafft-Ebing8 (1894) até o tempo contemporâneo, 

quando estas saem da normatização heterossexual compulsória.  

Já perguntaram se sofri algum tipo de violência, se é 
trauma. Fico chateada com isso. Quando estou chata, por 
exemplo, falam que preciso transar mais. Para a gente, o 
sexo estressa. Podemos nos apaixonar perfeitamente, mas 
a gente não tem necessariamente a atração sexual. Não é 
um desejo do orgasmo, mas de estar com aquela pessoa. 
Não sou infeliz porque não gosto de sexo ou porque não 
me sinto atraída por ninguém (ESTADÃO9, 2015). 

Seria a assexualidade o atual abjeto, nos termos de Butler (2012)? Como 

eu disse em outra ocasião, baseada em Judith Butler, há uma sedimentação nas 

normas no que se refere à sexualidade (e ao gênero) que produz uma ideia 

fictícia de que sexo é natural e dado pela natureza, como se houvesse 

identidades “verdadeiras” (NEIVA, 2014), como, por exemplo, homem 

verdadeiro, mulher verdadeira, sexualidade verdadeira, sujeitos sexuais, dentre 

outras “verdades” (aqui, uso ironicamente as aspas). Butler (2012: 198) afirma 

que “o ‘original’ é uma cópia, e, pior, uma cópia inevitavelmente falha, um ideal 

que ninguém pode incorporar”. 

Dessa maneira, as concepções universalistas e essencialistas no que 

tange à orientação sexual, à sexualidade e ao gênero são equivocadas, porque 

o mundo da sexualidade humana é bastante amplo e as fronteiras sexuais e 

assexuais são tênues. Ademais, “O que parece ser um fato ‘natural’ tem que, 

todavia, ser entendido em termos sociais” (ROSALDO, 1980: 19). Por causa 

disso, a genealogia da sexualidade, promovida por Foucault (1984; 1985; 1988), 

                                                        
8 Krafft-Ebing (1894) não se refere à assexualidade em seu tratado das manifestações 
patológicas da vida sexual. Contudo, cito-o porque o médico-jurista é um marco importante sobre 
os estudos do desenvolvimento sexual no ser humano.  
9 Reportagem sobre a Parada Assexual a cidade de São Paulo/SP, no site do Estadão, acessado 
no dia 27 de outubro de 2015, disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/sao-paulo-
recebe-primeira-parada-assexual-do-brasil-
17857383?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=O+Globo. 

http://oglobo.globo.com/sociedade/sao-paulo-


é importante para questionar: em que medida a assexualidade se encontra no 

dispositivo poder-saber-prazer proposto por esse filósofo (1979; 1984; 1985; 

1988)? Não posso responder a essa questão sem antes refletir sobre esse 

dispositivo. Sem querer estabelecer a perigosa dicotomia sexual versus 

assexual, o sujeito “sexual normativo”, ou sua representação, é pautado na 

institucionalização da heterossexualidade (WEEKS, 2001: 61)? Pensando que 

“a sexualidade abrange diferentes elementos: relações sexuais, orgasmos, 

carícias preliminares, fantasias, histórias e piadas eróticas; as diferenças de 

sexo e a organização da masculinidade e da feminilidade, bem como as relações 

de gênero” (VANCE, 1995: 20), em que medida a assexualidade escapa da 

sexualidade enquanto produção de conhecimento e de saber regulado por 

relações de poder? 

É inegável que essa discussão não permite que se ignore a sexualidade 

enquanto dispositivo histórico, tão bem explanado por Foucault, uma vez que 

para se falar de identidade no que se refere à temática exposta é necessário 

acionar como premissa práticas de discursos que se ancoram nos dispositivos 

de poder-saber. A vontade de verdade foi o sistema sobre o qual Foucault mais 

se debruçou em seus estudos sobre sexualidade, e é o que interessa a este 

trabalho, uma vez que uma das verdades produzidas pelos discursos de poder 

– que separam o discurso chamado “verdadeiro” do discurso “falso” – diz respeito 

às sexualidades dos seres humanos.  

(...) O que concerne à sexualidade desde o século XVI até 
o século XIX; tratar-se-ia de ver não, sem dúvida, como ele 
progressivamente e felizmente se apagou; mas, como se 
deslocou e se rearticulou a partir de uma prática da 
confissão em que as condutas proibidas eram nomeadas, 
classificadas, hierarquizadas, e da maneira mais explícita, 
até a aparição inicialmente bem tímida, bem retardada, da 
temática sexual na medicina e na psiquiatria do século XIX 
(FOUCAULT, 2011: 61). 

Na esteira dessas reflexões desenvolvidas sobre a sexualidade, Michel 

Foucault propõe que a sexualidade deve ser entendida enquanto um dispositivo 

histórico de produção de categorias, discursos e identidades, surgidos a partir 

do século XVII no chamado mundo ocidental. Para o filósofo, a partir de então, 

“no espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de 

sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais” (IDEM, 

1988: 10). Não é difícil perceber, com isso, que o destino foi a segregação e a 



exclusão social daqueles e daquelas que não fazem parte desse reconhecimento 

social.  

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A assexualidade, nesse sentido, não está fora do rol identitário das 

sexualidades, uma vez que para nativos(as) do sítio A2 “a sexualidade é um dos 

elementos constitutivos da psiquê humana, e ela não se limita à atração sexual, 

pois a sua abrangência é muito maior” (A2, 2015). Inclusive, a parte branca da 

bandeira da assexualidade (figura 1 mostrada no item anterior) diz respeito à 

sexualidade. Ou seja, sexualidade está presente de algum modo.  Dessa forma, 

a assexualidade, ainda que se abdique de realizar práticas sexuais, se insere 

em um conjunto de regras e de normas sociais mais amplas. Sendo assim, talvez 

seja válido pensar também o lugar da assexualidade enquanto produtora de 

conhecimento nessas relações de poder. No sentido de que Foucault (1979; 

1988) alerta para a ideia de que poder também gera produção. Isto é, 

inseridos/as no dispositivo de conhecimento sobre sexualidade, certamente 

assexuais também produzem social e discursivamente uma certa noção de 

sexo/sexualidade. Todavia, qual o lugar que assexuais ocupam em relação a 

outros discursos que também instituem noções de sexualidade? Pretendo 

responder a esta questão quando tiver mais dados empíricos para tanto.  

Certa de que ainda estou no início da imersão desse novo campo e me 

sentindo bastante instigada pelas questões que apresentei nesse trabalho, seria 

injusto tecer conclusões. Então prefiro lançar mão de algumas pontes possíveis 

para pensar a assexualidade e seus símbolos. Não me detenho apenas ao poder 

e suas capacidades de resistências e agências (FOUCAULT, 1988), pois 

considero também pertinente pensá-la pelo viés da necessidade de visibilidade 

política dessa orientação sexual (ou seria assexual?), das relações situacionais 

e estabelecidas a partir do anel e das socialidades possíveis que se tornam cada 

vez mais emergentes. 

Tendo em vista o atual dinamismo dos movimentos sociais relacionados 

à diversidade sexual e de gênero, que questionam as dicotomias, as dualidades 

e os binarismos, assim como a naturalização da heterossexualidade compulsória 



(NEIVA, 2014), os discursos de poder pautados nos interesses reprodutivos 

implantam um único sistema enquanto ‘natural’ ao ser humano, desmerecendo 

todas as outras formas e expressões sexuais e de gênero.  

Sendo assim, a saída do armário “tem sido um recurso-chave para muitos 

movimentos de luta contra determinadas hegemonias sexuais, e os assexuais 

engrossam essa tradição” (BRIGEIRO, 2013: 19) com recursos dotados de 

códigos e simbologias almejando tornar reais suas existências. E como a ordem 

do discurso (FOUCAULT, 2011) constrói essa realidade? Será que sem sujeitos 

sexuais haveria de ter necessidade de sujeitos assexuais reivindicarem espaços 

políticos? Enfim, o Ás é a primeira carta do baralho, o início do jogo, o anel é 

também a possibilidade de formar alianças, a bandeira é a expressão da união 

dessa socialidade preto e cinza, o que mostra que entre essas cores há muitos 

tons de roxo que não implicam necessariamente que a assexualidade seja 

efetivamente o Outro da sexualidade, o seu oposto binário. Contudo, somente 

com a dica de Velho (2013), de manter meu olhar no estranhamento do que é 

familiar e reconhecendo o familiar no exótico, que chegarei em mais respostas 

nessa pesquisa. 
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