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As práticas eróticas são empreendimentos de risco: podem colocar em perigo 

as normas e convenções vigentes de gênero e de sexualidade e, desse modo, ampliar 

o escopo de experiências com prazeres e com corpos. Mas não existem garantias de 

que consigam evitar, dependendo das circunstâncias, os abusos e a violência. Essa 

fronteira é de tal modo tênue que faz com que diversas alternativas dos erotismos 

atuais sejam acionadas em meio a um conjunto de controles e de ansiedades. A 

explicitação de consentimento para afastar a vulnerabilidade, a invenção de aparatos 

e técnicas relacionados ao cuidado mental e corporal e o apreço às liturgias têm 

centralidade nas expressões sadomasoquistas, em suas modalidades BDSM e 

fetichista, mas também cria efeitos sobre a produção de materiais pornográficos 

(desde os considerados mainstream, como os alternativos e o pornô bizarro), sobre o 

consumo de objetos eróticos, o swing, e variantes homoeróticas que envolvem desde 

masculinidades viris até relações eróticas intergeracionais. Como tenho assinalado 

nessas páginas, um aspecto significativo do mundo contemporâneo é ter criado um 

mercado erótico marcado por um erotismo politicamente correto atento, sobretudo, à 

saúde, à segurança e à auto-estima. Contudo, nesse mesmo mundo, as pessoas 

continuam a associar o prazer erótico à vivência de transgressões, e, assim, 

interpelam as normas, desafiam as proibições e parodiam as regras sociais.  

A natureza dinâmica dessas práticas gerou interesse acadêmico e resultou em 

reflexões sobre o modo como as pessoas qualificam e realizam seus desejos e 



orientam suas ações sexuais1. Essa dinâmica põe em operação, em um mesmo 

processo, a busca da legitimação de condutas e preferências sexuais - que tende a 

uma estabilização normativa - e a tentativa de criar atos e relações que coloquem as 

normas em tensão, de forma a constituir alternativas para as fugas desejantes 

(Perlongher, 1987). Essa zona fronteiriça na qual se realiza a tensão entre prazer e 

perigo pode ser chamada de “limites da sexualidade”.  

De fato, os estudos que se interessam sobre tais limites partem de um campo 

de experiências eróticas e de teorizações, tendo por grande referência a coletânea 

organizada por Carol Vance (1984), Pleasure and Danger. Inspirados por essa 

tradição, os estudos feitos no Brasil evitam confrontar a satisfação ao risco como se 

fossem expressões excludentes. As pesquisas pretendem tratar dos prazeres 

perigosos presentes em variantes dos erotismos, sem incorrer nas armadilhas das 

teorias da objetificação propostas pelo feminismo radical, mas também sem deixar de 

considerar os riscos da reiteração heteronormativa e das violências que dela podem 

decorrer. 

Os limites da sexualidade, na realidade, passaram a ser um objeto relevante 

para os estudos cujo foco não se dirige propriamente aos processos políticos de 

expansão de direitos, mas para a investigação detalhada das práticas sexuais 

acionadas e aquilo e aqueles que nelas são mobilizados. A abordagem dessas 

pesquisas tem assinalado que nesses cenários práticos existe uma maior flexibilidade 

nas orientações sexuais e nas identidades das pessoas, de modo a não poder 

presumir que correspondam ao domínio exclusivo da homossexualidade ou ao da 

heterossexualidade. Assim, não são perspectivas que sejam de fácil ou convencional 

classificação, pois tratam de modo inteiramente articulado (ou melhor, 

interseccionado) gênero e sexualidade, sem definir um ponto que demarque uma 

fronteira do tipo “estudos de gênero” ou “estudos de sexualidade”.  

Ainda que se refira ao universo das práticas eróticas e não ao das regulações, 

a noção de limites da sexualidade tem uma clara inspiração no conceito de 

                                                        
1 As pesquisas que dialogam mais de perto com práticas eróticas, trazendo uma rica contribuição, 
podem ser encontradas em Guita Grin Debert e Brigueiro (2012) Julio Assis Simões (2008), Adriana 
Piscitelli (2013), Maria Filomena Gregori (2011, 2014), Regina Facchini (2008) Isadora França (2006; 
2010) Camilo Braz (2008; 2010), Carol Parreiras (2012), Maria Elvira Díaz-Benitez (2013), Jorge Leite 
(2009; 2012) e Bruno Zilli (2009). Duas coletâneas reúnem artigos relevantes sobre a mesma temática, 
a primeira organizada por Carlos Eduardo Figari e Maria Elvira Díaz-Benitez no livro Prazeres 
Dissidentes (2009); a segunda é o dossiê organizado por Maria Filomena Gregori e Maria Elvira Díaz-
Benitez Pornôs no Cadernos Pagu (2012).  



dispositivos da sexualidade de Foucault (1976) no que eles forjaram, desde finais do 

século XVIII, as concepções que temos de “Sexo”. No entanto, é preciso reconhecer 

que as tensões recentes que se observa no cenário das práticas eróticas são melhor 

compreensíveis, a partir de uma atualização da teoria foucaultiana, sobretudo, com a 

consolidação, desde a metade da década de 80 do século XX, da noção de direitos 

sexuais. Sergio Carrara (2015), ao examinar a políticas sexuais brasileiras, sinaliza 

para uma transformação mais geral na gestão desses dispositivos, indicando a 

emergência de um novo regime da sexualidade atinado a regulações morais 

congruentes com a linguagem dos direitos humanos. Ele sugere a emergência de um 

novo regime apoiado às lógicas sócio-jurídicas que convive ao mesmo tempo, mas de 

modo heuristicamente contrastante, com o regime gestado há três séculos, fortemente 

apoiado na “anátomopolítica dos corpos em uma biopolítica das populações”.  No 

conjunto de demandas do ativismo feminista e LGBT, na proposição de políticas 

públicas e de leis, o sexo passa a ser encarado como uma tecnologia de si que 

promove a cidadania, desenhando, segundo o autor, uma “nova geografia do mal e 

do perigo sexual”. A cartografia mais recente tem por foco três tipos de intervenção: a 

configuração de novas patologias que, com o apoio médico-farmacológico, incidem 

sobre o prazer que não é extraído de modo adequado, por exemplo, na ausência da 

libido ou da ereção; para a inadequação dos desejos em razão da dificuldade de auto-

controle; e para os “desejos indesejáveis”, ou melhor, aqueles cujo alvo está em 

interações em que o consentimento entre os participantes não pode ser assegurado. 

Assim, no debate que envolve temas como sexualidade e os direitos sexuais, 

assiste-se ao deslocamento e, por vezes, a disputas de significados para qualificar 

práticas sexuais, anteriormente valorizadas de modo distinto. Há agora uma 

condenação, com conotação legal, do assédio sexual, da pedofilia (Lowenkron, 2007) 

e do turismo sexual (Piscitelli, 2013). A criminalização dessas práticas, contudo, não 

encerra toda a regulação dos direitos. Exemplar, nessa direção, são as intervenções 

fora do âmbito judicial e político que têm criado procedimentos terapêuticos e 

pedagógicos para o auto-controle de “viciados” em sexo, ou ainda os que amam 

demais (Ferreira, 2012).  

As novas regulações, a partir da ação do feminismo, dos movimentos gays e 

lésbicos, mas também dos movimentos de defesa de crianças e adolescentes, 

indicam a demanda de uma maior liberação da expressão e da escolha sexual ou, 



numa direção inteiramente distinta, a emergência de novas ansiedades relacionadas 

ao que se configura como limites aceitáveis, indicando uma espécie de pânico sexual.  

No caso do feminismo, essas ansiedades derivam de uma tendência radical 

que concebe a liberação sexual como mera extensão dos privilégios masculinos. Essa 

linha criou a retórica antipornografia, baseada em uma análise rígida sobre as 

assimetrias de poder. Catherine Mackinnon (1980), uma das suas principais teóricas, 

afirma que as relações sexuais são inteiramente estruturadas pela subordinação, de 

tal maneira que os atos de dominação sexual constituem o significado social do 

“homem” e, a condição de submissão, o significado social da “mulher”. Outras 

tendências feministas, gays e lésbicas, criticam essa concepção determinista, bem 

como lutam contra restrições ao comportamento sexual das mulheres. Tais vertentes 

são ligadas ao movimento de liberação sexual dos anos sessenta e têm produzido 

estudos e práticas inovadoras, relativos ao prazer e às escolhas sexuais. Para Rubin 

(1984), a inter-relação sexualidade-gênero não pode ser tomada pelo prisma da 

causalidade, nem ser fixada como necessária em todos os casos. Neste sentido, ela 

adota uma posição de aliança com as minorias sexuais e elabora as bases de um 

novo repertório de conhecimentos sobre sexualidades não circunscritas ao casamento 

heterossexual. Conhecer e defender as minorias sexuais (aquelas que adotam as 

práticas menos valorizadas ou até proibidas) corresponde à tentativa de expandir as 

fronteiras do que é aceito pela legitimação social de que o prazer não apenas libera, 

como emancipa. Nesse caso, é feita uma aposta na capacidade de transgressão que 

essas práticas sexuais não sancionadas têm na contestação de normas de 

sexualidade e gênero e na criação de novas identidades coletivas. 

E porque lidam com o risco da violência, as novas formas de erotismo 

assinalam, com poucas exceções, a importância do consentimento dos envolvidos. 

Interessante notar que nos últimos 15 anos, temos testemunhado ao espraiamento 

pela sociedade da noção de que os prazeres e os perigos envolvidos em diferentes 

expressões eróticas devem ser traduzidos em práticas e retóricas que operam na 

identificação de situações claras que indiquem consentimento entre as pessoas 

envolvidas nos atos ou a presunção da impossibilidade de um consentimento, quando 

esses atos ocorram entre pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade. É 

possível afirmar que consentimento e vulnerabilidade constituem hoje os termos 

centrais em torno dos quais são acionados os direitos e práticas sexuais. Se em um 

momento anterior e no marco das contribuições feministas pro-sex, prazer e perigo 



formavam uma convenção com significativa rentabilidade analítica, atualmente é 

preciso reconhecer o deslocamento para as problematizações que dizem respeito ao 

consentimento e à vulnerabilidade.  

Intriga pensar sobre essa questão, partindo-se do pressuposto de que a 

estrutura da sociedade de direitos em que vivemos é constituída a partir das relações 

entre sujeitos muito desiguais, na qual o consentimento é certamente muito mais 

complexo e difícil de ser determinado. Esse não é um problema de menor relevância 

– o consentimento é pensado, na maioria das teorias do direito, como uma aprovação 

mútua que contempla sujeitos capazes de poder emitir conscientemente e com 

responsabilidade que consentem. Segundo uma definição que encontra eco no 

pensamento liberal contemporâneo, tal termo é atrelado às noções de autonomia 

individual e implica “uma decisão voluntária, tomada por um sujeito dotado de 

capacidade de agência, razão e livre arbítrio” (Lowenkron 2007:735). Essa é a base 

que, atualmente, traz efeitos tão ainda problemáticos quando se pensa que parte dos 

envolvidos são pessoas não consideradas como iguais, no sentido estrito jurídico. 

Quer dizer, o problemático do consentimento está ancorado na complexidade da 

definição do sujeito e de sua vulnerabilidade enquanto tal, ou seja, se ele é capaz de 

externar de modo consciente o seu consentimento. Assim, todos os sujeitos que de 

algum modo tangenciam posições de vulnerabilidade estão numa posição em que o 

consentimento (dizem algumas teorias) não pode ser presumido: os casos mais 

visíveis, hoje em dia, incluem, por exemplo, crianças e animais. Porém, eu penso que 

o mesmo dilema (com outras tonalidades, é claro) está presente também quando 

consideramos posições que implicam desigualdade por pobreza social, gênero, idade, 

cor e raça, nacionalidade. 

No caso dos animais, o estudo de Maria Elvira Díaz-Benitez (2012, 2013) sobre 

pornô bizarro no Brasil assinala que o fato do consentimento ser a chave de 

legitimação de práticas dissidentes, a ausência dele contribui para situar a “zoofilia” 

nos lugares mais baixos da hierarquia sexual e, consequentemente, nas escalas 

menos valorizadas da produção de pornografia em filmes. Ainda que não constitua 

crime pelo Estado brasileiro, essas práticas com animais implicam uma clara e nítida 

condenação moral2. Ela afirma também que é preciso estar atento às dinâmicas de 
                                                        
2  A autora afirma algo que me parece relevante acrescentar: “o que é despertado pelo pornô com 
animais são metáforas de horror, não porque seja simplesmente ‘nojento’, mas porque permanece nos 
limites da sexualidade com todas as suas dicotomias: prazer, dor, abuso, animal humanizado, animal 
que é besta, humano que, na procura desses prazeres, se animaliza” (Díaz-Benitez, 2012:275). 



mercado que tem o potencial de propiciar a geração de variados ambientes e práticas 

que reproduzem formas persistentes de desigualdade. Além dos filmes de sexo com 

animais, a autora encontrou os de fetiche baseados em práticas de “humilhação”, 

feitos especialmente para o mercado europeu. Ela descreve um universo organizado 

pela ponta mais marginal e inferiorizada da filmografia pornográfica nacional. Como 

alerta a autora: “em se tratando de desejo, nem sempre a diferença se traduz em 

desigualdade, a diferença não precisa necessariamente ser hierarquizada. No 

entanto, nos filmes de fetiche a diferença é sempre sinônimo de desigualdade. Trata-

se de diferenças corporais que se traduzem em hierarquias. E, mediante essas 

oposições, se faz possível por em cena uma fantasia de poder” (2013:43). Esses 

filmes de fetiche articulam marcadores de diferença social e os mais empregados são 

classe, idade e raça. A autora afirma que neles não há lugar para a ambiguidade, 

sendo força/tamanho/poder elementos empregados sem que se abra espaço para 

metáforas ou paródias. O uso literal desses referentes e a própria indústria que 

envolve a produção a partir de uma demanda contínua revelam que existe sempre 

aberta nas lógicas de mercado uma possibilidade de se transpassar do consentimento 

ao abuso. São cenários ou situações delicadas em que se abre uma “fissura” ou como 

diz a autora: “uma pequena fenda onde o ato (ou a representação do ato) se torna 

violência.”(Díaz-Benitez, 2013:84)    

Lowenkron (2012) chama atenção que nos casos do “abuso sexual de crianças” 

e do “tráfico de pessoas” - dois problemas sociais que, hoje, reúnem em torno de si 

as sensibilidades sociais e políticas que expressam “pânicos morais” - o 

consentimento não apenas perde todo o protagonismo como é inteiramente 

substituído pela categoria “vulnerabilidade”. De fato, é importante considerar que a 

questão do consentimento – e, fundamentalmente, o modo como é definida e 

operacionalizada socialmente – põe luz sobre o seu elemento de contraste, a 

vulnerabilidade.  

O termo vulnerabilidade tem sido empregado, sobretudo, pelas áreas da saúde 

preventiva, psicologia social e estudos epidemiológicos que passaram a produzir 

dados sobre violência e risco à contaminação pelo HIV desde os anos 90, no Brasil. 

Esses estudos começaram a utilizar o termo vulnerabilidade de modo a evitar uma 

noção corrente de risco que indicava o sentido de contaminação. A ênfase dessa nova 

conceituação está em colocar foco sobre os elementos sociais que conduzem a 

situações de vulnerabilidade e, nelas, assinalar as marcas de diferenciação social 



como: idade, raça/cor, sexo, gênero e orientação sexual.3 Alguns pesquisadores que 

avaliam o uso dessa conceituação têm elaborado críticas, sobretudo, sobre os efeitos 

dela quando aplicada nas políticas públicas e no atendimento à população. Sarti 

(2008), ao analisar o discurso médico a respeito da violência, observa uma tendência 

de se reduzir violência àquela que ocorre em meio doméstico e familiar, bem como a 

de lidar com as vítimas, presumindo um lugar definido de antemão como lugar de 

vulnerabilidade. O caso mais paradigmático é o da violência sexual e a dificuldade 

que o sistema de atendimento tem em atender homens adultos, vítimas de violação 

sexual, na medida em que há a presunção de que o objeto da violação tem sexo, 

gênero e idade: mulheres e crianças. A autora afirma que dentre os mais vulneráveis 

(aqueles que mais facilmente são encaminhados e tratados quando vitimados por 

abuso e violência pelo atendimento de saúde) estão as crianças. Na mesma direção 

de Lowenkron (2012), ela afirma que, nessas concepções e práticas, a noção é a de 

que no caso delas a proteção tem que ser integral o que pode resultar em não apenas 

retirar qualquer agência desses sujeitos, como a de transformar o que é marca de 

diferenciação social e de desigualdade em atributos individuais, dificultando o fluxo e 

dinâmica dos processos de mudança. 

No caso das experiências sadomasoquistas, a preocupação sempre ativa com 

as liturgias e com as normas para as práticas em torno do “são, seguro e consensual” 

compõem um cenário bastante intrigante para comparação. Em certo sentido, este 

“bordão” sugere um cuidado extremado que revela as mesmas preocupações dos 

médicos ou dos ativistas contra a pedofilia, só que em um sentido inverso4. Nesse 

caso, as práticas e disposições estão envoltas em uma processualística que tenta 

abstrair a vulnerabilidade (seja a dos corpos que são feridos ou ainda pelos jogos de 

dominação) e dar total centralidade ao consentimento. Para que se tome as práticas 

como eróticas e não como abuso e violência, os praticantes SM e fetichistas criam 

certos procedimentos ou “protocolos” que, no limite e desde que devidamente 

seguidos, sugerem o afastamento de qualquer situação que evoque ou se aproxime 

de um sentido de vulnerabilidade. Trata-se de um conjunto de situações sociais, 

extremamente ricas para pensar, em que está presente a noção de que, ao aprender 

                                                        
3 - Para um detalhamento mais rigoroso, consultar a coletânea organizada por Paiva, V., J.R.M Ayres 
e C.M. Buchalla  Vulnerabilidade e Direitos Humanos (2012) 
4  - Interessante notar como a Lei Maria da Penha é objeto de preocupação entre os praticantes, 
sobretudo os dominadores masculinos, que tomam cuidados redobrados com a segurança, a saúde e 
o consentimento de seus submissos, sobretudo, quando eles são mulheres. 



e seguir aquelas normas práticas, o que poderia ser visto como violência passa a ser 

visto e sentido como prazer. As paródias, os arremedos e as simulações produzidas, 

por elas, mobilizam um jogo que põe em cena as posições de poder, as figuras que 

as ocupam e as marcas de diferenciação social, colocando-os em risco. Essas 

práticas põem em perigo as configurações normativas que tendem, ao serem 

empregadas como convenções eróticas, a desnaturalizar e retirar o sentido 

essencialista que recobre a noção socialmente difusa de desejo sexual. Vejo nelas, 

pois, algumas rupturas positivas e cenários de contestação às desigualdades de 

gênero. Trata-se de relações de risco que, ao transformarem as tensões em “tensores 

libidinais” (Perlongher, 1987), colocam os marcadores sociais que produzem diferença 

a serviço da libido. 

  

 

 

Erotismo: êxtase e transgressão 
 

A articulação entre prazer erótico e transgressão está na base da definição de 

erotismo de Georges Bataille (1987[1957]), para quem o êxtase sexual emana “da 

dissolução dessas formas da vida social, regular, que fundam a ordem descontínua 

das individualidades definidas que nós somos” (1987:17). Tal presunção pode 

culminar em exercícios metafóricos ou literais da violação - no sentido mesmo de 

agressão - de corpos. Ainda hoje essa noção está difusa e, como mostram os estudos 

etnográficos, passa a ser estratégica para pensar muitas práticas, objetos e 

performances no erotismo contemporâneo, que aproximam o prazer da dor e investem 

em relacionamentos sadomasoquistas. Autor exemplar para entender aspectos ainda 

presentes e que demandam estudos no repertório da pornografia contemporânea, 

Bataille propõe o nexo entre violência e êxtase erótico. Contudo, sua teoria ainda 

preserva e até consagra o dualismo e a polarização entre atitude masculina/ativa e 

atitude feminina/passiva, cujos efeitos sobre a problemática de gênero ainda estão 

por ser examinados. 

Sigamos com cautela o desenrolar das ideias de Bataille. Já na primeira frase 

do livro, ele anuncia: “Do erotismo é possível dizer que ele é a aprovação da vida até 

na morte” (Bataille, 1987:11). No entender de Susan Sontag, o tema principal deste 

autor não é o sexo, mas: “É para as gratificações da morte, sucedendo e 



ultrapassando as de Eros, que toda busca verdadeiramente obscena se dirige” 

(Sontag, 1987:64). Em vez de um significado puramente negativo ou aniquilador, o 

sentido da morte é empregado em suas especulações para evocar o limite de 

dissolução das identidades sociais, bem como das matérias corpóreas. A morte visa 

transformação e uma espécie de comunhão de seres no cosmos por meio, sobretudo, 

da transgressão daquilo que possa remeter à vida regular5.  

Para ele, existem três formas de erotismo: o dos corpos, o dos corações e o 

sagrado. Para além de suas diferenças e inflexões singulares, o que está em questão 

em todas elas é “substituir o isolamento do ser, a sua descontinuidade, por um 

sentimento de continuidade profunda” (Bataille, 1987:15).  

No caso do erotismo dos corpos, sua escrita especulativa emprega termos 

fisiológicos e estabelece uma espécie de analogia entre os movimentos de encontro 

e fusão entre óvulo e espermatozóides e o intercurso sexual entre um homem e uma 

mulher. As imagens biológicas parecem servir para expressar essa busca que impõe 

movimentos de ruptura que preparam os seres para o prazer e, sobretudo, para o 

êxtase 6 . Três ações são decisivas dentre tais movimentos: o desnudamento, a 

obscenidade e a violação. O desnudamento é relevante no que leva ao despudor: a 

transgressão de tudo aquilo que constitui o estado normal dos parceiros, ou, em seus 

termos, o estado fechado ou estado de existência descontínua. A nudez anuncia e é 

emblema de um processo de despossamento, fundamental para o sentido do erotismo 

- levar a um estado em que os envolvidos não sejam mais seres descontínuos, mas 

que estejam unidos numa fusão na qual eles deixam de ser parceiros, “Uma fusão 

onde se misturam dois seres que ao final chegam juntos ao mesmo ponto de 

dissolução” (Bataille, 1987:17). A obscenidade (xingamentos, vulgaridades) expressa 

o canal secreto a partir do qual os corpos se abrem – uma desordem que perturba a 

“posse de si”, entendida por ele como a individualidade durável e afirmada. A violação 

(tanto a penetração, quanto as agressões) completa as rupturas: ao acentuar o 

confronto, ela prepara a formação de um novo tipo de enlace no qual as diferenças 

                                                        
5  - Dentre os variados ensaios e estudos sobre Bataille, usei como referência: Barthes (1979);Carter 
(1978); Sontag (1987); Gallop (1981) e, no Brasil, Moraes (2002; 2003). 
6  - Eliane Robert Moraes (2002) chama atenção para o fato de que, nos anos 30, a palavra êxtase 
ganhou particular significado entre intelectuais e artistas do círculo dos surrealistas, interessados em 
imaginar todas as transfigurações possíveis do corpo humano ou da forma humana de modo a recusar 
quaisquer tentativas de fixá-los como algo estável ou consistente. O êxtase implicava o sentido de 
ampliar a consciência, bem como pensar as metamorfoses resultantes da combinação entre prazer e 
dor. Como se sabe, Georges Bataille circulava na esfera dos surrealistas. 



entre ambos os corpos convergirão para estimular o prazer - há a passagem de um 

estado de divergência para um de convergência.  

Bataille (1987) afirma, e esse aspecto não é meramente formal, que no 

movimento de dissolução dos seres, a parte masculina realiza um papel ativo e, a 

parte feminina, um papel passivo. Aliás, segundo sua descrição, a parte feminina seria 

a primeira a ser dissolvida enquanto ser constituído, sendo seguida pela parte 

masculina num movimento conjunto de fusão7. As mulheres são, no seu entender, 

objetos privilegiados do desejo em função justamente de sua passividade, entendida 

como uma espécie de “isca” que atrai a agressividade do homem. Inegavelmente, é 

preciso considerar que estamos diante de digressões puramente especulativas e que 

o propósito, antes de configurar intenção normativa, expressa o exercício de colocar 

em questão máximas morais para precisamente apontar a fragilidade de noções como 

a auto-determinação do sujeito e o racionalismo que o define e consagra. O interesse 

pela transgressão é, no meu modo de entender, o lado contestatório e atual da teoria 

de Bataille.  

Porém, parece fundamental submeter algumas de suas noções a um escrutínio 

crítico8, pois ainda que admitamos que o autor está preso ao seu tempo, trata-se aqui 

de ampliar o horizonte de discussão sobre os efeitos do erotismo, sem cair nas 

armadilhas normativas de gênero e sexualidade. Em primeiro lugar, mesmo 

reconhecendo que as reflexões de Bataille não possam ser reduzidas a um fácil 

determinismo biológico, as analogias empregadas, por ele, entre as imagens 

fisiológicas da reprodução sexuada e as identidades de homens e mulheres, sugerem 

o aprisionamento de suas especulações (e até imaginações) ao modelo que toma a 

diferença sexual em termos do dimorfismo sexual, cujos efeitos são hoje bastante 

conhecidos sobre o controle da sexualidade feminina, sobre a definição de patologias 

sexuais associadas à homossexualidade e, mais abrangentemente, como justificativa 

para a submissão das mulheres.  

Segundo Thomaz Laqueur (1990, 1997) o modelo do dimorfismo sexual, vindo 

do desenvolvimento de pesquisas sobre anatomia e biologia implicou, desde o séc. 

                                                        
7  - Interessante notar que ele utiliza bastante a expressão “parte masculina ou feminina”, o que 
indicaria, em tese, uma sensibilidade atinada ao problema de gênero. Contudo, esse não parece ser o 
caso: as atribuições de gênero são intercambiadas, sem nuance, às noções de homem e mulher sem 
representar qualquer problema para o autor.  
8  - Emprego essa expressão no sentido elaborado por Butler que propõe apreender e subverter os 
limites das categorias – aqueles significados e sentidos que são incluídos e suas ressignificações, bem 
como expor tais ideias aos esforços já empreendidos seja de tradução, seja de críticas. 



XVIII, a reconstituição radical da sexualidade feminina – e, mais genericamente, 

humana9. Até aquele momento, o corpo feminino era concebido como derivado do 

masculino, existindo entre eles diferença de hierarquia e de grau. O dimorfismo sexual 

significou a incorporação do princípio de que os corpos masculino e feminino são 

diferentes, incomensuráveis e que essa diferença, além de oposta, é complementar e 

necessária para as exigências não só da reprodução sexual, como da formação de 

nossa identidade psíquica e de nossos desejos. Um dos aspectos remarcados por 

Laqueur (1990, 1997) é que houve uma interessante simultaneidade histórica entre a 

elaboração do modelo dimofôrmico para as diferenças sexuais e a consagração 

política do liberalismo. De fato, como lembra o autor, a resistência às demandas das 

mulheres em função do universalismo prometido pelas revoluções humanistas foi 

acompanhada pelo desenvolvimento de uma “antropologia física” bastante elaborada. 

Em vista dos postulados liberais de que os corpos não são destituídos de sexo, mas 

indiferenciados em relação à capacidade de vontade e de razão, como derivar a real 

dominação dos homens sobre as mulheres? O dilema foi sendo resolvido ao longo do 

tempo com a elaboração e consolidação de teorias – em campos disciplinares 

diversos – que estabeleciam os limites da igualdade apoiados em diferenciações 

biológicas. 

Nesse sentido, a contaminação do modelo do dimorfismo sexual sobre a 

imaginação de Bataille traz efeitos que não são desprezíveis, sobretudo, para pensar 

quais normatividades a sua teoria sobre o erotismo visava transgredir e quais foram 

mantidas intactas. O ponto para que chamo atenção é que há nas ideias desse autor 

um essencialismo baseado, sobretudo, no uso e abuso de referências relativas às 

normas binárias de gênero, bem como uma disposição claramente heteronormativa, 

como bem salienta Braz (2010).  

As teóricas feministas pós-estruturalistas que tratam das interfaces entre 

gênero e sexualidade não mencionam Bataille, o que me parece particularmente 

intrigante. A única exceção é Jane Gallop (1981) que, ao apresentar uma interessante 

releitura dos textos de Sade, sugere uma revisão das interpretações feitas por Roland 

Barthes e por Georges Bataille. Para ela, Barthes (1979) confina a análise sobre Sade 

a um princípio de delicadeza, estruturalista em seu método e abrangência, não 
                                                        
9  - É nesse período, por exemplo, que a ciência médica deixa de considerar o orgasmo feminino como 
relevante para a procriação e quando se começa a esboçar toda uma concepção que particulariza os 
órgãos femininos, deixando de lado o “modelo unívoco do sexo” que tomava a genitália feminina como 
idêntica à do homem, só que invertida e interna. 



conseguindo admitir a violência que há nesses escritos. E violência no sentido de 

ruptura com uma ordem racional ou lógica. Já a leitura de Bataille - em sua opinião -, 

não oferece resistência à violência. Contudo, toda a interpretação passará por uma 

concepção que enfatiza a dissolução de laços sociais e a soberania absoluta do 

sujeito, no tocante ao desejo. Gallop discorda. Vê nos escritos de Sade um sem 

número de referências a alianças entre libertinos, como na Sociedade de Amigos do 

Crime. Bataille, tomado como o mais óbvio descendente de Sade, apresenta, segundo 

essa crítica, uma leitura perpassada pela fantasia de soberania. E essa fantasia, me 

parece, também está presente na análise que ele faz sobre o erotismo. Tal fantasia 

supõe que o sujeito desejante busque o êxtase na negação das posições sociais, na 

negação da fala (o silêncio seria a condição especial do libertino), numa fusão em que 

as diferenças entre parceiros sejam super enfatizadas para, em seguida, serem 

dissolvidas. 

O êxtase, como estado em que o ser experimenta estar “fora de si”, é uma ideia 

que, antes de indicar uma posição de soberania ou de transcendência, implica um 

laço relacional ou, mais precisamente a noção instigante de “constituir-se”, bem como 

“perder-se”, em face do outro. A incompletude do ser se mostra com bastante nitidez, 

segundo Butler (2004), em experiências concernentes à agonia (ou à melancolia, 

mediante perdas) e naquelas que envolvem desejo. Nesses casos, ninguém 

permanece intacto, o que traz como consequência, em seus próprios termos: 

“As a mode of relation, neither gender nor sexuality is precisely a possession, 
but, rather, is a mode of being dispossessed, a way of being for another or by virtue of 
another” (Butler, 2004a:24) 

 

 Essa ideia é vigorosa para pensar a rentabilidade das trangressões no marco 

do erotismo: não se trata apenas de postular que o sujeito não é composto por 

fronteiras estáveis – e nessa medida, relacional -, mas de pensar o movimento 

dinâmico entre normas, escolhas e mudanças. Ao defender a abordagem relacional, 

eu concordo com Butler de que o propósito não reside em contestar a evidência das 

normas ou ainda de tornar obsoleta uma noção como autonomia. Significa apenas 

não aceitar as normas como destino inescapável, como uma natureza, e autonomia 

como auto-determinação. Pensar sobre gênero e sexualidade – a partir de 

experiências e referências eróticas – torna inescapável tratar das normas, âmbito que 

nos constitui sem que possamos inteiramente escolher, mas que paradoxalmente nos 

fornece o recurso e repertório para as escolhas que temos e fazemos.  



Além disso, ao lidar com a sexualidade nas suas expressões eróticas, estamos 

diante de experiências que mobilizam fantasias e fantasmas: situações, referências, 

imagens, fragmentos de memória e sensações que, mesmo sendo gestados em torno 

e no campo das normas, apontam para além delas. As fantasias não são o oposto da 

realidade. Elas nos interessam porque, segundo Butler, nos colocam diante dos limites 

da realidade ou daquilo que implica o seu “exterior constitutivo”: “The critical promise 

of fantasy, when and where it exists, is to challenge the contigent limits of what will 

and will not be called reality” (Butler, 2004a:29). Assim, as fantasias são relevantes 

para a reflexão antropológica, e não apenas para as ciências do espírito ou da mente, 

porque expõem a contingência das normas de sexualidade e gênero. Esse esforço é 

relevante para pensar, de um lado, a realidade, ou, em outros termos, para indagar 

sobre as normas que são definidas socialmente como constituindo o real; de outro 

lado, a contingência abre para uma investigação sobre as mudanças, até mesmo para 

a superação de certas desigualdades implicadas em marcadores de diferença, como 

gênero e sexualidade. Estes, antes de poderem ser considerados estáveis ou 

definitivos, são termos abertos à imaginação e à contestação. 

 
 


