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Prefacio 

Os debat<!$ feministas conremport\neos sobre os significados do con
ceiro de gênero levam repetidamente a uma cerra sensaç3o de proble
ma, como se sua indeterrninaç:lo pudesse culminor finalmente num 
fracasso do femini.uno. M3S ''problema" talve~ niio precise rer uma 
valência tâo neg:uiva. No discurso vigenre em minha infância, criar 
problema era precisameore o que n3o se devia faur, pois isso traria 
problemas paro n6s. A rebeldia e sua repressio pareciam ser apreen
didas nos rnesmos terrnos, fenômeno que deu lugar a meu primeiro 
discemirnento cd rico da man ha sutil do poder: a lei dominante amea
çava corn problemas, arneaçava a té n05 colocar em a pu ros, para evitar 
que tivéssernos problemas. Assim, conclu{ que problemas sâo inevim
veis e nossa incumbûncia é descobrir a melhor maneiro de crhl-los, a 
me lhor maneira de tê-los. Corn o passnr do tempo, ourras ambigüida
des alcançaram o cen~rio crlrico. Observei que os problcmas algumas 
vezes exprimiam, de maneira eufemlsrica, algum misrerioso problema 
fundame.ntal, geralmcnte relacionado :10 pretenso misrério do femini
no. Li Beauvoir, que explicavo. que scr mulher nos termos de uma 
cuttura masculinista é scr umn fonte de mistério e de incognoscibill
dade para os bomcns, o que pareccu confirmnr-se de algum modo 
q11ando li Sartre, para quern todo desejo, problematicamente presu
mido como beterossexual e masculino, era definido como problcma. 
Para esse sujeito masculino do dcsejo, o problema tornou-se escândalo 
corn a inrrusao repentina, a intervenç3o n3o antecipada, de um "ob
jeto" feminino que retornava inexplic:~velmente o olhar, reverria a 
mirada, e comeSt.1Va o lugar e a autoridade da posiç:lo masculina. A 
dependência radical do sujeito masculino diante do "Ourro" feminino 
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expôs repentina.menre o canlrer ilus6rio de sua autonomia. Contudo, 
essa revira volta dialética do poder nào pôde rerer minha arenç3o
embora ourras o renham feiro, seguramenœ. 0 poder pareCia ser mais 
do que uma permura enrre sujeitos ou orna relaçlo de mvers3o rons
tanre entre um sujeno e um Out:ro; na verdade, o poder pareCia operar 
na pr6pria produçào dessa estrutura binma em que se pensa o ron
ceno de genero. Pergumei-me entâo: que ronfiguraçào de poder rons
tr6i o sujeiro e o Ourro, essa relaçâo binâria entre "homens~ e "mu
lheres", e a esrabilidade interna desses tennos? Que resrriçào esraria 
operando aqui? Seriam esses termos nao-problem~tiros npenns na me
ruda em que se oonforma.m a uma matriz beterossexual para a concei
tuaçiio do genero e do dese1o? 0 que acootece no sujeiro e à esrobili
dade das earegorias de género quando o regime episremol6gico da 
presunçiio du heterossexualidade é des.mascarado, explicicnndo-se 
como produtor e reificador dessas categorias osrensJvamenre onto-
16gicas? 

Mas como quesoonar um sistema episœmo16gico/ontol6gico? 
Quai a melh or ma neira de problematizar as categorias de g!nero que 
susreoram a hierarquia dos gEneros e a hererossexual1dade rompuls6-
na? Considere o fnrdo dos "problemas de mulber", essa configuraçào 
bist6rica de uma mdisposiçâo feminina sem nome, que mal dtSfarça a 
noçâo de que ser mulher é uma indispos1çâ0 narural. Por mais séria 
que seja a medicalizaç~o dos corpos das nwlheros, o termo rambém é 
risfvel, e rir de cntegorias sérias é indispensavel pn.ra o femmismo. Sem 
duvida, o femiDismo continua a ex1gir formas pr6pwts de seriednde. 
Female 'Jroub/e ~ tllmbém o tfrulo do filme de john Waters esrrelado 
por Divine, mmb6m her6i/heroina de Hairspray- Éramos todos jo
vens, cuja personificaçâo de mulheres sugere implicitumente que o 
gênero ~ umn espécie de imitaçân persistenre, que passa romo real. A 
performance dela/de le desesrabiliza as proprias distinçôes enrre na ru
ral e anificial, profundidade e superficie, inrerno e exremo - por 
mcio das quais operam quase sem pre os discursos sobre genero. Seria 
o drag uma imitaçào de gênero, ou d.ramatizaria os gCSJos significanre.s 
medianre os quais o gênero se esrabelece? Ser mulher oonsntuiria um 

8 

PROBLEMAS DE GtNERO 

"faro narural" ou uma performance cultural, ou sena a "naturalidade" 
constitufda mediante ntos perfonnativos discun.vamenre compelidos, 
que produzcm o corpo no mtenor das categorias de sexo e por me1o 
delas? Conrudo, as pr:incas de gênero de Dtvme nos limites das cul
turas gay e lésbica remar1mm freqüenremenre "o narural" em con rex
ros de parOdia que desracam a consrruç1lo performariva de um sexo 
originale verdade~ro. Que outras caregorias fundacionais da idenrida
de - 1denndade bm:iria de sexo, gênero e corpo - podem ser opre
senradas como produç6es a criar o efeito do narural, original e inevi
t~vel? 

Explicar as carego<~as fundaoom11s de sexo, gencro c Jcsejo como 
efeitos de umn formaçào especîfica de poder supée umn forma de iuvcs
ttgnçao crftica, a quai Foucault, refocmulando Nieu.sc:he, chamou de 
"genealogia". A crfnca geoeal6gica recusa-se a buscar M origens do gê-

. nero, 11 verdade Cnt1ma do desejo femmmo, uma idenridade sexual ge
nulna ou 3utêntica que 3 repressào 110pede de ver; em vez disso, ela 
investig., as aposms poüticas, dcsignando romo origem e cau$11 catego
rias de 1denndade que, na verdade, sao efeitos de 1nsttruiçôes, priiticas e 
dJSCUrSOS cujos pontos de ongem sào mulnplos e difusos. A rare fa dessa 
investign~o ~ œnrrar·se- e descenrrar-se - nessas insriru1ç6es defini
doras: o falocenmsmo e a hererossexualidade compuls6ria. 

A geneologia roma como foco o gênero e a anâlise relaCional por 
ele sugerida precisamente porque o "fcm1runo" fil nao parecc mrùs uma 
noçilo e~tilvel, sendo scu significado tâo problcmilrico e errntico quanto 
ode "mulher~, e porque ambos os rermos ganham seu signifiet~do pro
blemariro openas como rermos relacionais. Além dJsso, ji~ n~o cst:i clnro 
que a teoria feminisra renha que rentar resolver as queSt6es da identidade 
pomma para dar conrinuidade à rarefa politien. Em vez disso, devemos 
nos pergunr:w que possibilidades poüticas san ronseqoencia de uma 
cri rica radical das caregorias de 1denadade? Que formas novas de poü
tica surgem quando a noçâo de idemidade como base romum ji~ nao 
resrrioge o discurso sobre polfticasfeministas? E at~ que ponto o esforço 
para localizar uma idenridade romum como fundamenro para uma po-
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'REFACIO 

!tric:~ femmJs!ll impcde uma mve.~n!l11çâO radtcal sobre as consrruçoes e 
~s normas polincas da pr6pna ttlenndade? 

0 preserue texro se dwide em ~ capîrulos, que empn:tndem UDI3 

genealogta ctînœ dos categonas de gênero em campos ruscumvos muno 
dtsnntos. 0 cnpftulo 1, "SuJCIIOS do sexotgenero/dese1o", recons•dera 
o status da "mulher" como su)etto do fenumsmo e a dJsnnçâo de se
xolgEnero. A hcterossexuahcl.1de compuls6n:t e o falocentrismo sâo 
compreendidos como r:tglmes de poder/dtscurso corn maneiras freqOen
temenœ divergentes de responder às questôes œmr:us do diSCitrso do 
g~nero: co mon lingungem constr61 as c:ucgorias de sexo? "0 fenunmo" 
resiste à representaçâo no âmbtto da linguogem? A hnguagem é com
preendida como fulocintnca (a pergunm de lucy lngaray)? Sena Mo 
femmmo~ o tintco sexo representndo numa lmguagem que funde o fe
minino e o sexunl (a afirmaç:lo de Monique Wirng)? Ondee como con
vergem bererossexuahdade compuls6ria e falocemrismo? Onde esrâo os 
ponros de ruptura entre des? Como a hoguagem produz a consrmç:io 
6crfoa de "scxo" que SUStenta esses v:irios regtmes de pode.r? No âmbiro 
de uma Unguo da beterossexua.lidade presumtda, que tipos de continui
dades se presume que eXtsmm entre sexo, gencro e deseJO? Seriam esses 
lerm os distm1os e separados? Que upos de prâncns cuhur:us produzem 
uma d=nrmutdade e uma dJssonânoa subversivas entre sexo, g€nero 
e deseJo, e questionam suas suposras rel.1çôes? 

0 copfrulo 2, "Proibiç:io, pstcanâùse e a produçâo da marriz heu.~ 
rossexual", ofcreœ uma letntra selenva do estrurural!smo, relatos pstco
natrticos e Cemintstas do tabu do iocesto como mecarusmo que teom 
ttnpor idenudades de gènero disttnras e uuemamente coerenres no âm
btto de uma estntrura heterossexual. Em alguns dJSCUrSos psicanalfucos, 
a qucsrao da homossexuahdade é invanavelmcnre assoetada n formas de 
munehgibiltdade culturale, no caso do lesbmmsmo, à dessexualaaçâo 
do corpo ferninino. Por outro lado, usa-se a reooa pstcan:illnco para 
expbcar "idennd.1dese de gSnero complexas por meto de antihses da 
tdenodade, da idennficaçâo e do dtSfarce ou mnscarada, como cm joan 
Rmere e ootros textos ps•canalfocos. Uma vez submetido o rabu do 

, 0 

PRO&UMAS DE GtNEOO 

ince~"To à crfttca de Foucault dn htp6tese repres.~tva, em "A hist6ria da 
se::cualzdade", rcvelou-se que essa estrurura proibtttva ou )urfwca mnro 
instala a heterossexualidade compuls6ria no intenor de uma econoOlla 
sexual masculiniStll como possibihta um questionamento dessa econo
nua. Sena a psican:Uise uma investigaçâo anrifundamentalista a afirmar 
o upo de compleJridade sexual que desregula cfiaentemente c6digos 
sexu:us rigidos e bteruquicos, ou preservaria ela um COOJUnto de supo
siçôes nao confe=das sobre os fundameotos da identidade, o qua! fun
dona em favor dessas luerarqu1as? 

0 ultimo c:~pfrulo, "Atos corporais subve~tvos", ioicin·se corn umn 
constderaçiio crfttca sobre a construçâo do corpo materoo em Julia Kris
reva, para mosrnr as oomus implîatas que govemam a inteltgibilidade 
cul rural do sexo e da sexualidade em seu rrnbalbo. Emborn Foucault se 
empenbasse em apresentar uma crinca de Kri~-rcva, um exame mais de
n do de alguns dos pr6pnos tra\)albos de Foucault revela umn mdtferen~'ll 
problem:lnca em relaçâo à dtferença sexual. Comudo, sua criuca da 
caregona de sexo provê uma vislio das praucns reguladoras de algumas 
6cçôes médicas contemporâneas, conœbtdas para dtsignar um sexo unf
voco. T.1l!to a teona como a ficçâo de Monique Witttg propôem uma 
"desuuegraçao" de corpos culruralmcntc constituidos, sugcrmdo que a 
pr6pna morfologta seria cooseqllênoa de um s•stema concettual hege
mOnico. A pane final do capfrulo, ~lnscriçôes corporat.s, subversôes per
formanvas", constdera que a frontella e a superffoe dos rorpos sâo po
lincamenre con~1ruîdas, msptrando-se no trabalbo de Mary Douglas e 
de Juùa Knsreva. Como csrra1~gia para dèscaracreozar e dar novo stg
ntficado 3s caregonas corporais, descrevo e proponho uma séne de prâ
ncns parodfsncas baseadas numa reona perfor013trva de at os de gênero 
que rompern as caregonasde corpo, sexo, gênero e sexualidade, ocas•o
nando sua re-stgruficaçâo subverstva e sua proltfera!Jâo além da tstrurura 
bmana. 

Parece que cadn texto possu1 mais fontes do que pode reconstruir em 
seus pr6pnos termos. Trara-se de fonres que de6nem e mform>m a lm-
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guagem do rexto, de modo a exigir uma exegese abrangente do proprio 
rexto para ser compreendido - , é clara, nao haveria garantias de que 
roi exegese pudesse acabar um dia. Embora eu tenba iniciada este vre
fjcio cam uma historia de inf\1ncia, trara-se de uma fabula irredutîvel 
nos faros. Certamente, a proposta aqui é, de maneira gerai, observar o 
modo camo as fâbulas de gênera estabelecem e fazem circular sua de
naminaçiio errônea de fatos nanaais. É claramenre impossivel recuperar 
as origens destes ensaios, localizar os varias momemos que viabilizaram 
este texto. Os textes esrao reunidos para f-acilit:u uma convergência 
po11tica das perspectivas feminisms, gays e lésbicas sobre. o gênero corn 
a da teoria p6s-estruturalista. A filosofia é ~ mecanisme d isciplinar pre
dominante a mobilizar presentemente estaauwra-sujeito, embora muito 
raramente apareç;. dissociada de outras discursas. Esta investigaçâo bus
ca àflrmar essas posiçoes nos limites criticos da vida di~dplinar. A ques
tâo nâo é permanecer marginal, mas participar de rodas as redes de zonas 
marginais gcradas a partir de outras centras disciplinares, as quais, jun
ras, constiruam um deslocamenw multiplo dessas autoridades. A com
plexidade do conceiro de gênera exige um conjunto inrerdisciplinar e 
p6s·disciplinar de discursos, com vb'tas a resistir à domesticaçâo acadê
mka dos estudos sobre o gênera ou dos escudos sobre as mulheres, ede 
radicalizar a noçâo de critica feminisra. 

Escrever estes textos foi possfvel graças a numerosas formas de 
apoio instirucional e individual. 0 Americain Cou neil of Lcarned Socie
ries forneceu uma boisa para o ouro no de 1987 (Recenr Recipient of me 
Ph. O. Pellowship) e a School o f Social Science do Instin.te for Advanced 
Study, em Princeton, proporclonou boisa, alojamento e discussoes esti
muJaotes ao longo do ana acadêmico de 1987-1988. A George Washing
roo University Faculty l1escarcl1 Grant também apoiou minha pesquisa 
durnnrc os verôes de 1987 e 1988. joan W. Scott foi uma cri rica inesti

m4vtl e incisiva ao longo das varias erapas deste trabalho. Seu compro
lnis.~o e sua disposiçiio d~ repensar criticamente os pressupostos da po
llrica feminista me desafiaram e ù1spiraram. 0 "Gender Seminar", rea
llwdo no lnstiture for Advanced Srudy sob a direçao de Joan ajodou-me 
n c$dnreccr e a elaborar meus pootos de vista, em virtude das divisôes 
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significativas e in~tigantes em no~o pensamemo colctivo. Conseqüen
temenre, agradeço a Lila Abu-Lugbod, 'ùsmine Ergas, Donna Haraway, 
Bvelyn Fox Kelle r, Dorinne Kondo, Ra)• na Rapp, Carroll Smith-Rosem
berg e Louise Tilly. Meus alunas no semin:lrio "Gênera, idemidade e 
c.Jesejo", realizado na Wesleyan University e em Yale, em 1985 e 1986 
respecrivamente, foram indispensavcis por sua disposiçiio de imaginar 
mundos corn gêneras alternarivos. Também apreciei muiro a variedade 
de respostas criricas que recebi do Princeton Women's Studies CoUo
quium, do Humanities Center da Johns Hoplcins Universiry, da Univer
•lty of Notre Dame, da University of Kansas, da Amherst Co !lege e da 
Yale University School of Medicine, quando da apresentaçâo de parres 
do presente rra balbo. Meus agradedmentos igualmente a Linda Singer, 
"'jo radicalisme persisteme foi inestimavel, a Sandra Bartky, par seu 
trabalho e suas oporrunas palavras de estfmulo, a Linda Nicholson, par 
ieu conselbo editoriale critico, e a Linda Anderson, por suas a gudas in
tuiçôes polfricas. E t:ambém agradeço às seguin tes pessoas, amigos e co
l~gas, que deram forma a meu pensamento e o apoiaram: Eloise Moore 
Agger, loés Azar, Peter Caws, Nancy F. Corr, Karhy Natanson, Lois Na
(jiOSon, Maurice Naranson, Stacy Pies, josh Shapiro, Margaret Sol tao, 
Robert V. Stone, Richard Vanne Eszti Votaw. Agradeço a Sandra Schmidr 
por seu excclente trabalho de ajuda na preparaçiio do manuscriw, e a 
Meg Gilbert por sua assistêncio . Tantbém agradcço a Maureen MacGro
(IUil, par encorajar este projeta e ourros com hum or, paciêocia e exce
l~me orientaçâo ed itorial. 

Co mo sempre, agradeço a Wendy Owen por sua imaginaçâo i mpla
c4vel, sua crltica aguçada e pela provocaçâo de seu trabalbo. 

1 3 



CAP!TuLOI Sujeitos do sexo/gênero/desejo 



A gente nao oasce mulher, rorna·se mulher. 
-Simone de Beauvoir 

l!striromente !alando, n>o se p<>de diz.cr que exista rn ~mulheres". 
-Julia Kristeva 

Mu.lher n3o rem sexo. 
-Luce lrigaray 

A manifestaçio da sexualidade ... C$1llbeleœu c:w noç;kl de sexo. 
-MIChel Foucault 

A categoria do sel<o é a categoria potrôca que funda a sociedade 
hecerossel<Ua.l. 

- Monique Winlg 

1. "MUI.TIERES" COMO SUJEITO DO FEMINISMO 

Em S\13 emncia, a teoria femioism rem presumido que el<iste uma iden
tidade de6nida, eompreendida pela categoria de mulheres, que nao s6 
deflagra os interesses e objetivos feminiscas no interior de seu pr6prio 
discurso, mas constitui o sujeiro mesmo em nome de quem a repre· 
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senroçâo polfrica é almejada. Ma.~ polftica c representaçtfo sao termœ 
polêmicos. Por um lndo, a representaçào serve como rermtl r>peracionnl 
no seio de um processo politico que busca estender visibilidade e legiti
rnidade às mulheres como sujeirœ po!ftiCOI'l; por outro fado, a repre
senrnçâo é a funçâo notmativa de urna linguagern que revclaria ou dis
rorceria o que é rido coma verdadeiro sobre a caregona das mulheres. 
Para a teoria feminism, o desenvolvimento de uma linguagem capaz de 
reprcscnt:l-las completa ou adequadamcnte pareceu necessârio, a fi rn de 
promover a visibilidade politica das mulberes. lsso parecia obviamcnte 
importante, considcrnndo a condiçào cultural difusa na quai a vida das 
mulheres era mal representada ou simplesmeme nâo rcpresenroda. 

Re~"tntemente, essa concepçao dominante da rdaçiio entre teorm 
fcmiJlisra e poll1ica passau a ser questionada a parrir do i.ntcrior do 
discurso feminilla. 0 pr6prio sujciro dns mulheres n5o é mais compreen
dido em termœ csulveis ou permanentes. É significaciva a quanridade 
de marerial ensalstico que nao s6 questiona a viabilidade do ~suje1ro• 
como candidaro ûltimo 3 represenmçào, ou mesmo 1i libcrraçiio, como 
indien que é muiro pcquena, a final, a concordância qua mo ao' que conS· 
rirui, ou deveria constituir, a c.1regoria das muU1eres. Os dominios da 
~reprcsentaçâo" polftica e lingüistica t!stabeleceram a priori o crirério 
segundo o quai 0\'l pr6prios sujeiros slo formados, corn o resultado de a 
representaçào s6 se estender ao que pode ser reconhecido como sujeiro. 
Em o uuas palavras, as qualificaçôes doser sujeiro têm que St."r atendidns 
para q ue a repre8tmas;iio possa ser cxpandida. 

Foucault· observa que os sistcmas jurldicos de poder produwm os 
suje1tos que subseqiientemente passam a represenrar.1 A~ noçôes jurfdi
cas de poder parcccm regular a vida polrtica em rerrnœ puramenre ne· 
garivos - isto é, por meio de limitaçào, proibiç.io, regulamenraçâo, 
controlee mesmo '"proteçào" dœlndivfduos relacionados àquela esrru· 
rura poliriea, mcdiante uma açâo contingente e retra(jjveJ de escolha. 
Po rEm, ~m virrude den elasestarem condicionados, os sujeitos regulados 
por tais estrururas slo formados, deflllÎdos c reprodutidœ de acordo 
com as exigências de las. Sc esta an:ilise é co=rn, a forrnaçâo jurldica da 
linguagem e da polftio:a que represenm as mulberes coma ~o sujeiro'" do 
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fcmmismo é cm si mesma uma formaçiio discursiva c efeito de ·uma da th 
vtrsâo da politien representadonal. Eassim, o sujeiro feminista sc revcln 
disc::ursivamenre constituldo - , e pclo pr6prio sisremn polfrico que su
posramente deveria f:acilitar sua emnncipaçiio, o que se tor:naria pohri
c:tmeme problemarico, se fosse pOI'lS!vel demonstrar que esse sistema 
produza sujeitœ corn traços de gênero deterrninados em conformidade 
<'Om um eixo difcrcncial de dominaçào, ou os produza presumivelmcmc 
masculinos. Ern rais casos, um apclo acritico a c<sc sisrema em nome do 
emancipaçiio da.s "mulberes" esta ria inelutavelmenrc fudado ao fracassa. 

"0 sujeiro" é uma quesrao crucial para a poli rica, e parricularmentt 
para a politica feminism, pois 0\'l sujeitos juridicœ sao invariavelmente 
produzidos por via de pclticas de exclusao que n~o "apareœm", uma 
vt~ cstabelecida n c>rrurura jur!dlca da politien. Em outras p.alavras, a 
construçâo polirica do sujeito procede vinculada a certos o~jetivos de 
legitimaçâo e de exdusao, e essa.~ operaçôes pollticas sao eferivamemc 
ocultas e naruralizadas por uma an51ise polirica que roma as esrrururas 
jurfdicas como seu fundamemo. 0 poder jurldico '"produz" inevitnvel· 
mente o que alegn meramenre representar; conseqllentemcnte, a polrrica 
rem de se preocupar com essa funçfio dual do poder: jurfdica e produtivn. 
Com efeiro, a Ici JlfOdu~ e depois oculta a noç~o de ''b'Ujeito peranre a 
lei"l, de modo :t invocar essa forrna\-:'10 discursiva camo premissa b3sica 
narural que leginma, subseqüemementc, a pr6pria hcgemonia regulado
ra da lei. Nao basra inquiri.r corno as mulheres podem se fazcr repre· 
SCJlrnr mais plennmente "'~ linguagem e oa polfrica. A crltica feminism 
ta.mbém deve comprcender como a catcgorla das "mulheres", o sujeito 
do {eminismo, é produzida e reprimida pelas mesmns esrrururas de pO· 
der por interrnédio das quais bUSCI·se a emancipaçào. 

Cerramenre, a quc>~iio das mulheres como sujeito do feminismo 
suscita a possibilidade de nâo haver um sujeno que se si rue ~perame" 3 

lei, à e>-pera de tepresentaçâo na lei ou pela Ici. Tntve~ o sujciro, bem 
como a evocaç5o de um "anres" remparai, sejam constiruîdos pela lei 
como fundamcnto Cicticio de sua pr6pria reivindicaçâo de legirimidade. 
A hip6tese prevalecenre da imegridade onrol6gica do sujcito petante a 
lei pode ser visrn como o vcstigio comemporâneo da hip6tese do esmo.lo 
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oarural, e= œ,0 J;t fundanre que t conStirutiva das eso<Jtur.U jurdicas 
do libernlismo d:lssico. A ;ovocaçîo ~rfonnaliva de 11111 "ames' nâo 
bist6rico rorna·se a premÎs91 b:isict a gnrnnnr wna onrJogia. prt.;ocial 
de pessoas que consenrem pvrcmente em ser governadJS, cDnstir.tindo 
assim a legitimidade do contra ra social. 

Comudo, além das fi·cçSes "fundacionistos" que su!fenr.-m a soçilo 
de sujeito, h:1 o problema p:>lftico que a feministno enomrra_ na stposi· 
çîo de que 0 renno mulhei'..S denote uma ideoti.dade ccmum . Aoinvés 
deum significante csravel a ::omandat o consentimenro .!aquelas aquem 
pretende descrever e reprePJtar, mulhi!rcs - rn.esmo o> pliU:I.I - tor· 
nou·se um terme problemitico, um ponta de comesr:Çâo, umacausa 
de ansiedade. Coma sugen o ôrulo de Denise Riley, Ait 1 'ïhat If ame? 
["Sou eu este nome?"], tral"·se de uma ~rguntn gerac!l pella posibili· 
dade mesrna dos mûltiplossignificados do nomoe.l Se ~gué: rn "é' uma 
mulhcr, issa ccrtamente uiP é rudo o quo esse alguérn é; o terne nao 
logra ser exausûvo, nao p>rque os traças prec:lefinid(l'l de gên•rO da 
"pessoa" rrnnsceudam a paafernalia especffica c:le seu f oeroo, m:s por· 
que 0 gênera oem sempre :e constiruiu de =~ira cocrenre ou .onsis· 
rente nos diferenres conteJolOS hist6ricos, e porgue o dnero est:belece 
inrerseç6es cam modalidrue& mciais, classistas, émicassexwais eregio
oais de identidades discursvamente con)tirufda:s. Resu:a q,.e se amou 
impossfvel separar a ooçîc de "g~nero" das int:erseçô6 poiUricru e cul· 
rurais em que invariavelm,nte ela é produziaa oe manula. 

A prcsunçîo pollrica le ter de hnver mn;a base mive::rsal Jam o 
feminisrno, 3 Ser cncontrala muna idcntidnde suposu111en· tc e~stente 
em difercntes culruras, a(.lmpanha freqOeote~~nenre 1 idélia de que a 
opressao das mulheres poiUÎ uma forma singu lar, Ws:u-ruw el n: esrru· 
rum universal ou h.egemô~ca da dominaçîo pao.triarcaou n.laSC1iina. A 
noçio de um patriarcado JDÏversal cern si do anplam!ltC c::riocda em 
anos recentes, por seu fr:!otsso em explicar os 1111e~os da a>ress3o 
J.le genera nos comextos Ill ru rais concretos e_, que la Clti!dsre.Exat.•· 
rnrntt onde esses vârios c,ntextos foram conSI...Jltadospor eess.1seorias, 
r h•w" lurum pnm enconrrr "exemples" ou "iltuscraços" doe umprincf· 
l'Ill umvrt'•.tlJlrcssuposro lesde o ponro de patttida. )lta fo:>rJna:le rea· 
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rizaç:'lo feminism foi criricada por seus esforços de colonizar e se apro
priar de culturas o:io ocidcnrais, instrumentalizando-as pam conCirmar 
noç6es marmdamente ocident.1is de oprcss:io, e cunbém por tender a 
construir um ...,..erceiro Mundon ou mesmo um "Oriente" em que a 
opress:io de gênera é sucilmcnre explicadn coma sintomacica deum bar· 
barismo lntrfoscco e nao ocidcnrol. A urt;encin do femù1ismo no sem ida 
t.le conferir um stat11s universal ao pntriarcado, corn vistas n fortale.cer 
aparencia de rcpresenmtividade das rcivindicaçôes do femummo, mo
civou ~ionalmeme um ami ho na direç5o de uma universaht.I3Je ca te· 
g6ricn ou ûcdcia da estrururn de dominaçao, rida coma respo~vel ~la 
produç:'lo da experiência comum de subjugaçîo das mulheres. 

Emborn nfutnat a e:<Îstência de um patriarcado univcrsal nlo re nha 
mais a credibilidade ostentada no passado, a noçîo de urru~ conccpçâo 
gencricamenrc compartilhada ela.~ "mulhtres", corol:'irio dcssa perspcc· 
riva, tcm se mostrado muito mais difrcil de superar. É verdudc, houve 
muitos dcbates: existiriam rraços corn uns entre as "mulberes", preexis
renres li sua opr~sâo, ou cstariam as "mulheres" ligat.las cm virrude 
some.nte de sua opressiio? Hâ uma especificidade das rulruras dns mu· 
!heres, iJrde~ndente de sua subordinnçîo pelas cultur.~s masculmistas 
hegemOnrcas? Caracterizam-se scmpre a ~cificidade e a mtegridade 
das prnticas culrurais ou lingüfsric:~s das mulheres por oposiç:'lo e, por· 
moro, nos rermos de alguma outra formaç5o cultural dominante? ExiSte 
uma rcgi:io do "especificamente feminine", diferencioda do rnascullno 
como rai e reconhedvd em sua difereoç:o por uma universalidade indis· 
tinta c couseqilentcmente presumida das "mulheres"? A noç5o bin6ria 
de masculino/feminino consrirui niio s6 a esrrutura exclusiva em que essa 
especificidade pode ser reconhecida, mas de roda modo a "el>l'ccificida· 
de .. do feminino é mais uma vez torolmeote desconrexrualizada, analltica 
e politicamente scparada da constiruiç-Jo de classe, rnça, emin e outras 
eixos de relaçôes de poder, os quais t:lllto coostimem a "idenridat.le" 
coma tomam equfvoca a ooçao singulnr de identidade} 

~ minba sugestao que as su postas univers:ùidade e unidade do su· 
jeito do feminismo sao de faro minadus pelas re§triçôes do discuflio 
representacional em que funcionam. Com cfeito, a insisrência pre matura 
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nurn sujeiro csrâvel do feminisme, comprcendido corna um~ t'ategoria 
unn dns mulheres, gera, ineviravelmcnte, mulriplas recusas a aceitar essa 
0\tegoria. Esses dom!nios de exdus5o revelmn as conseqilências coerci· 
tivns e reguladoras dess:~ construç~o, mesmo quando a construçâo ~ 
elaborada corn propôsitOs emancipat6rios. Niio ha duvidn, a fragmen· 
tnç5o no inrerior do feminismo ca oposiçiio paradoxal ao fcminismo
por parte de "mulheres" que o feminismoafirma representar-sugerem 
os limites necessarios da politien da idenridade. A sugeStiiO de que o 
feminisme pode buscar representaçiio mais ampla para um sujeito que 
ole proprio consrr6i gera a conseqüência irônica de que os objetivos 
feminiStas correm o risco de fracassar, jusmmenre em funçao de sua 
recusa a levar em conra os poderes constimtivos de suas pr6prias reivin· 
dicaçôes represenracionais. Fazer apelos à categoria das mulheres, em 
nome de prop6siros meramenre "esrrarégicos", nâo resolve nada, pois 
as estrarégias sem pre rêm signilicndos que cxtrapolarn os prop6sitos a 
que se desrinam. Nesse caso, a pr6pria exclus5o pode resrringir como 
rai wn significado inintencional, mas que rem conseqüências. Por sua 
confonnaçâo às exigêncbs da politien represenracional de que o femi· 
nismo articule um sujeiro esmvel, o feminismo abre assirn a guarda a 
ncusaç()es de dcmrpaçâo cabal da represcnmçâo. 

Obviamenre, a rarefa politien nilo é recusar a politien representa· 
clonai - como se pudéssemos fazê-lo. As esrrururas jurldicas da lingua
gem e da polirica coostiruem o campo conremporâneo do poder; con· 
scqllenremenre, nao ba posiçâo fora desse campo, mas somenre uma 
genealogia cd rica de suas pr6prias prâticas de legir:imaçâo. Assim, o pon· 
rode parti da crftico é o presc11tc hisl6riro, como definiu Marx. E a rarefa 
é jusramenre fonnular, no interior dessa esuurura constirufda, uma ai· 
rica às caregorias de identidade que as esrrururas jundicas COntemporâ· 
neas engenclram, oamrali:zam e imohilizam. 

Talvez exista, na presente conjumura polftico-cultural, perlodo que 
alguns cbamariam de "p6s-feminista", uma oporruoidade de reflerir a 
partir de uma perspectiva feminiSta sobre a exigência de se construir um 
$ujcito do feminisme. Parece necessârio repensar radicalmeore as cons· 
1 nt~<lcs ontol6gicas de idcntidade na pra rica politien feminisra, de modo 
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uma polfricn repre:semdonal capaz de renovar o feminismo 
trrmos. Por ourro ladoé rempo de empreender uma crltica 

\jur husque liherrar a reoia feminista da necessidade de cons· 
11.1"' tinien e perm.aner:e, invariavelmenre comesrada pelas 

ole tdo:ntidade ou au.ri-idmidade que o feminisme invariavd
.. , lui. Secl que as pn'\tica~xcludentes que b:rseiam a teoria fe-
nu mn noçâo das "nn~lhers" como sujeito solapam, paradoxal
"' objetivos feminisras te ampliar suas reivindiençôes de 

1er que o problema se_jaainda mais sério. Seria a construç5o 
... 11111"" das mu! heres cot:no sœito coereote e est~vel uma regulaçâo 
..,~~,.,~~o iuconscienle das relaçies de gênero? E tJ.'Io seria essa reifi-

lilcl pr~d~:attrenre o contrârio doobjerivos feministas? Em que medida 
llwauria das mulheres s6 alcanç esrabilidade e coerência no conrexro 

111111it heterossexual?6 s~ a nçâo csr.ivcl de g€nero dâ mosrrns de 
.. nwis servir como premissa bsica da politica fen1inista, ralvez um 
.., upo de politica feminùra sja agora desejavel para conresmr as 
..... 11.1.1 reifiençôes do gêne:ro e .a identidade - isro é, uma politien 
.... 11111m que rome a constr\]çao ariâvel da idenridade como um pré· 
lltjulouo merodol6gico e notmario, sen:io como um objetivo polftico. 

l>eterminar as opernçôes pohcas que produ:z.em e oculrarn o que 
• qu~liAca como sujeiro jwidico o feminisme é precisamenœ a rarefa 
• ~nealogia feminista da carego.a das mulheres. Ao longo do esforço 
til qucsrionar a noçao de "mulhe!sn como sujeito do (cminismo, ~ in
•ocaçAo nâo problemariz.1da dess:caregoria pode obstor à possibilidnde 
do feminismo como polrtica reprcenracional. Quai o sentido de esren· 
drr a represenraçiio a sujeitos cujaonstiwiçaose d:i median re a exdus5o 
dlqueles que nao se conforrnam s exigèncias normarivas oâo explici· 
ladlls do sujeiro? Que rclaçôes c dominaçao e exclusao se afirmam 
lmnrencionalmenre quando a reresentaçiio se tonta o iinico foco da 
rolf tien? A idenridade do sujeiro :minista nao deve ser o fundamento 
da polrrica feminisra, pois a formçâo do sujeiro ocorre no interior de 
um campo de poder sisrematicarenre cncoherto pela afirmaçiio desse 
fuodamenro. 1àlv~z, paradoxalmote, a idéia de "represenraçâo" s6 ve-
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nha renlmente a fazcr senrido para o femi,nismo quando o aufclro "mu
lhercs" nao for prcsumido cm parte nlguma. 

2. A OROEM COMPULS6RIA DO SEXO/GÊNEROJDESEJO 

Embora a unidade indiscutida da noçào de "mulberes" sefa rreqU~ntcmen· 
re invocada para construit uma solidaried.1de da idenùdade, uma divlsAo 
se inrrodl12. no sujeiro feminista par meio d.1 distinçiio enrre aeJto e gtnero. 
Concebida origin•lmente p3t3 quesrionar 3 formulnçiio de que a biologül 
é o destino, a distinçiio enrre sexo e gênero atende à resc de que, pur mai$ 
que 0 sexo pareça intrativcl em rermos biol6gicos, o gencro ~ c:ulruml· 
meme construfdo: conseqiientemenre, nao é nem o resulrndo cnu.sal do 
sexo, oem rampauco tâo apareotemenrc ftXo quaoro o sexo. JUsim, a uni· 
dadc do sujeito j~ ~ pOtencialmenre comestada pela di5tinçào que abre 
espaço ao gênero como interpretaç.'io m(ùtipla do sexo.' 

Seo gênero sao os significados culturais assumidos pclo corpo se
xuado, nâo se pode dizcr que ele decorm, de um sexo desra ou daquela 
maneira. Leva da a seu limite 16gico, a distioçâo sexo/gênero sugere uma 
descontiouidade radical enrre corpus sexuados e gêne ros culntralmenre 
construfdos. Supondo por um momento 3 estabilidade do sexo bimno, 
nfio dçcorre dai que a coosrruç,'io de "hom ens" aplique-se cxclusivamcn· 
re a corpos masculin os, ou que o termo "mulheres" inrerprere sorne ote 
oorpos femininos. Al~m disso, mesmo que os sexos pareçam nâo pro
blem3t:icameore bina rios em sua morfologül e consriruiçào (ao que sem 
quenionado), niio ha razâo para supor que os gêneros mm~m devam 
permnneccr em numero de dois. 8 A hip6tese deum si ste mn bina rio dos 
gêneros encerra implidt:imenre a crcnça numa relaçao mimética entre 
genero e sexo, na quai o gênero reflete o sexo ou é por ele restrito. 
Qunndo o status construido do gênero é teorizado como radicalmente 
independeote do sexo, o pr6prio gënero se toma um artiCfcio flutuaote, 
corn a conseqilêncin de que homem c mase~dino podem, corn ignal fa· 
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cilidade, significar tanro um corpo feminino como um mnsculino, emu· 
ll'!er c (omi,.ino, tanto um corpo masculino como um feminino. 

1 
Essa cisao rodic.1l do sujeiro tomodo em seu gênero levama ourro 

conjunro de problemas. Podemos referir-nos a um "dndo" sexo ou um 
"dado" gênero, sem primeiro invesrigar como sao dados o sexo e/ou 
gênero e par que meiosl E o que é, alina!? o "sexo"? t cie natural, 
anatômico, crornossômico ou hormonal, eco mo deve a crfrica ferninista 
avaliar os discursos cienr!ficos que alegam cstabelecer tais "fatos" para 
n6s?9 Teria o sexo uma lùst6ria?10 Possuiria cada sexo uma historia ou 
hist6rias diferentes? Ha veria uma bist6ria de como se esrabeleœu a du a
lidade do sexo, urna genealogia capaz de expar as opçôes binârias como 
uma consrruçâo va.ri~vel? Seriam os fntos osteosivamente natur3is do 
sexo produz.idos discursivamenre por v:\ rios discursos cicntrficos a ser· 
viço de ourros imeresscs polftlcos e sociais? Se o cadter imutâvel do 
sexo 6 conte>ûvel, ml vez o proprio éonstruto chamado "sexo" seja tâo 
cul rural mente coostrufdo quaoro o gênero; a rigor, talvez o sexo sem pre 
tenhn sido o gênero, de ml forma que a distinçiio entre sexo e gênero 
revela-se absolu rame me ncobwna. I l 

Se o sexo é, ele pr6prio, uroa carcgoria tomada em seu gênero, nao 
faz sentido definir o gênero como a inrerpretaçâo cultural do sexo. 0 
gtnero nao deve ser meramente concebido como a inscriçào cultural de 
significado num sexo prcviameore dado (uma conœpçiio juridica); rem de 
designar também o apararo méSrllO de produçâo mediante o qua! os pr6-
prios sexos sào esrabelccidos. Resulm d:tf que o gênero n~o csm para a 
cul tu rn co mo o sexo para 3 naturez.1; ele mmbém é o meio discUisivo/cul
tural pelo quai "a narureza sexuada" ou "um sexo nan1rol" é produzido e 
estnbelecido como "pré-discursivo", anterior à culrura, uma superficie po
Ut:icamente neutra sobre a qua/ age 3 culrura. Essa conceP\.iiO do "sexo" 
C01l10 rndica.Jmentc naO•COJlStrufdo sed nov:uncnte objetO de Il OSSO ÎntC· 
ressc na discussao sobre Lévi-Strauss e o es1 rururalismo, no capftulo 2. Na 
conjunrura arual, jâ esm claro que colocar a dualidade do scxo num do· 
mfnio pré-discursivo é uma das maneiras pelas quais a estabilidade interna 
e a esrruntra binma do sexo sao efica~mente asseguradas. Essa produçâo 
d? sexocomo pré-discursivo deve ser cornpreendida como efeiro do apa· 
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mro de canstruçiio cultural que designnmos porgê11ero. Assim, como dever 
n noçfio de gênera ser reforruulada, para abranger as rclnçôes de podcr 
que produzem o efeito deum sexo pré·discursivoe oculram, desse modo, 
a pr6pria operaçâo da produçiio di=rsiva? 

3. G~NERO: AS RUINAS CIRCULARES DO DEBATE CONTEMPORÂNEO 

Havera "um" gênera que as pessoas fJOSSJ<em, conforme se diz, ou é o 
g~nero um atriburo esseocial do que se di~ que a pessoa é, como implica 
a pcrgunta "Quai é o seu gêoero?" Quando te6ricas feministas afirmam 
que o gênero é umn interpretaçiio cultural do sexo, ou que o genero é 
construfdo culturalmentc, quai é o mc>do ou mec.1nismo dessa constru
çao? Se o gênero é construldo, poderia sê-lo diferenremcnte, ou sua 
caracterfstica de C011$truçiio implica alguma forma de dccerminisrno so
cial que exclui a possibilidade de agência ou transformaçiio? Porvenrura 
a noçiio de "Ç(mstn1ç~o" su gere que ccrms leis gera rn difcrenças de gê· 
ncro cm conformidadc corn eixos univcrsais da diferença sexual? Como 
e onde ocorre a conmuçiio do gênera? Que jufzo podemos fazer de uma 
consrruç3o que nâo pode presumir um construtor humano anterior a 
ela mesrna? Em aigu mas explicaçiies, a id~ia de que o gênero é consrruf· 
do sugere um cerro determinismo de significados do genera, inscritos 
em corpos anaromlcamcnte difercndados, sendo esses c:orpos corn· 
preendidos como recipienres pa...sivos de uma lei culturnl iuexor:lvel. 
Quando a "cul ru ra" relevanre que "constr6i" o gênero é campreendida 
nos rermos de.ssa lei ou conjunro de le1s, rem-se a impr~o de que o 
gêne[Q é rao determinado e rao fixo quanta na formuhçiio de que a 
biologia é o destino. Nesse c tso, n:lo a biologia, mas a cultura se roma 
o dcstino. 

Por ourro lado, Simone de Beauvoir su gere, cm 0 scgundo sexo, que 
"a genre nao nasce mulher, toma·se mulher"12• Para Beauvoir, o gEnera 
é "construfdo", mas M um agenre implicado em sua formulaçiio, um 
cogito que de algum modo assume ou se apropria desse genera, poden· 
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do, em pdncfpio, assumir algum outra. É o g!oero tdo vari4vel e volitivo 
quanta parcce sugcrir a explicaçâo de Beauvoir? !'!>de, nesse caso, a 
noçao de "construçao" redurir-se a uma forma de escolha? Beauvoir diz 
daramcnte que a gente "se roma•· mulher, mas sempre S!lb uma corn· 
pulsào cultural a fazê.Jo. Etai compulsào claramenre nlio vern do "sc:xo". 
N5o M n:tda em sua explicaçâo que garonta que o "ser" que se toma 
mulhcr seja necess:uiamcnte fêmea. Se, como afirma ela, "o corpo t umn 
ainonçilo"l3, nâo ha como recorrer a um corpo que j~ nno tcnhn si do 
~empre interpretado por meio de significados culturnis; conseqUente· 
mente, o sexo nâo poderia qualificar·se como uma facticidade anacômica 
pré·di!tCUTSiva. Sem duvid:t, serâ sempre apreseomdo, por definiçlio, 

como tendo sido gênera dcsde o começo.14 

A controvérsia sobre o significado de construçdo parcce basear·se 
na polarid:tde filos6fica convencional entre livre-arbftrio c dererminis· 
mo. Em conseqüencia, seria razoavel suspcitar que algumas restriçôes 
linglllsticas comuns ao pensamemo ra mo formam camo limiram os ter· 
mos do debare. Nos limires desses rermos, "o corpo" apareœ coma um 
meio passivo sobre o q ual sc inscrevcm significados culrurais, ou emao 
como o instrumenro pcl\l quai UJToa von mdc de apropri:oc;.'lo ou inrerpre· 
mç:io determina o significado cultural por si mesma. Em am bos os casos, 
o carpo é represenrado como um mero inslrume11to ou meio corn o quai 
um coujunto de signific..dos culrurais é a penas exremamenre relaciona· 
do. Maso "corpo" é em si mesmo uma consrruç3o, assim como o é a 
mirfade de "co rpos" que constimi o dominio dos sujeiros corn marcas 
de gênero. Niio se pode dizer que os corpos tenham uma existêllcia 
significlvcl anrerior !1 marca do seu gênera; e emerge cnt·Jio a questiio: 
em que medida pode o carpo vira I!XÏ$1ir na(s) marca(s) do gênera e por 
meio delas? Como conceber nov:tmcnte o corpo, nao mais corno um 
meio ou insrrumento passivo à espera da capacidade vivificadora de uma 
vonradc œracteristicrunentc imateriai?1S 

Sc o gënero ou o SéXo sâo fixos ou livres, é funçao de um diswrso 
que, camo se irn sugerir, busca estabelecer œrros limites à an:ilise ou sai· 
vagu.1Cdar cerros dogmas do humanismo como um pressuposco de quai· 
qucr an~se do gënero. 0 loc11s de inrrarabilidade, tanto na noçiio de 
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"sexo" como na de "gênero", bem como no pr6prio significado da nOÇllo 
de "construçâ<Y", fomece indicaçôe.s sobre as possibilidades rulrurais que 
podcm e nao podem ser mobilizadas por meio de quaisquer an6lises pos
reriores. Os limites da an~lise discursiva do gênero pressupôem e deflnem 
por anteclpaçâo as possibilidades das configurnçOes imagin:lveis e realiz.i
veis do gênero na culrura. lsso nilo quer dizer que roda e qualquer possi· 
bilidade de gênero seja faculmda, mas que as fronteirns analiticas sngerem 
os limites de uma experiência discursivamenre condiciooada. lais limites 
se estabelecem sempre nos rermos de um cliscurso cultural hegemOnico, 
baseado cm esrrururas bin:lrias que se apresemam como a linguagem da 
rnc.ionalidade universal. A.ç_'1im, a coerçâo é introduzida naquilo que a lin· 
guagem constirui como o domfnio imaginavel do gênero. 

Embora os cienrisras sociais se rdiram ao gênero como um "faror" ou 
"dimensao" da nniil.ise, ele rambém é aplicado a pessoas reais como uma 
"ma rea" de cliferença biol6gica, lingüfstica e/ou cultural. Nestes ultimos 
casos, o gênero pode ser compreendido como um sigoificado assumido 
por um corpo (ja) cliferenciado sexualmeote; contudo, mesmo assim esse 
signiflcado s6 existe t!m relaçâo 3 ourro significado oposro. Algumas 
te6ricas feoùnisras afirmam ser o gênero "uma relaçâo», alias um con
junte de relaçôes, e nào um atributo individual. Ourras, na senda de 
Beauvoir, 3rgumenram que som ente o gênero feminine é mar ca do, que 
a pessoa universal e o gênero masrulino se fundem em um s6 genero, 
definindo corn' isso, as nmlheres nos rermos do sexo deles e enall'ecendo 
os homens como ponadores de uma pessoalidade universal que trans
cende o corpo. 

Num movimenroque complica ainda mais a discussao, Luce Irigaray 
argumenta que as mulheres constiruem um paradoxe, se nao uma con
rrndiçao, no se.io do pr6prio discurso da idenridnde. As mulberes sao o 
"sexo" que nâo é "uno". Numa linguagem difusameme masculinista, 
uma lingungem· falocënrrica, as mulheres consriruem o irreprescntdvel. 
Em ourras palavras, 3S mulheres represenram o sexo que nâo pode ser 
pensado, uma ansência e opacidade lingüisricas. Numa linguagem que 
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repousa na significaçâo univoca, o sexo feminine constirui aquilo que 
nao se pode restringir nem dcsignar. Nesse senudo, M mulheres sâo o 
1exo que nilo é "uno", mas mûltiplo.l6 Em oposiçao n Beauvoir, para 
quem as mulheres sao dcsignadas como o Outro, ll'lgarny argumcntn 
que ronro o sujeiro como o Ourro sao os esœios de umn economia sig
niflc.•nre falocênttica e fechada, que atinge seu objctivo tomlizllorc por 
via da complern exclusao do feminine. Para Beauvoir, as mulhereJ sllo 
o negarivo dos homens, a falta cm confromo corn a quai a idenrid:tde 
masculina se diferencia; para lrigaray, essa dialéticn particul:ll' corl!ritui 
um sistema que exclui uma economia significanre i.nteiramenrc difercn
te. Nao s6 as mulberes silo falsamente represenradas na perspecdvo snr· 
triana do sujeiro-significaclor edo Ourro-signific.1do, como a fnlsidnde 
da sigoificaçâo salienm a inadequaçâo de roda a estrurura da repre
senraçâo. Assim, o sexo que niio ~ uno propicia um ponro de pan1d11 
para a crltica das representaçôes ocidenrais begemOnicas e da metaf(sÎC:I 
da substância que esrrurura a pr6pria ooçâo de sujeito. 

0 que é a metaffsica da substftncia, eco mo ela informa o pensamen
ro sobre as categorills de scxo? Em primeiro lugar, as concepçôes humn
nistas do sujeito rendem a presunùr uma pessoa substantiva, porr.1dora 
de v~rios atributos essenciais e nâo essenciais. A posiçâo femiuista hu
manista compreenderia o gênero como um alribuù> da pessoa, caracre
rimda essencialmenre como uma subsrancia ou um «oûcleo" de gênero 
preesrnbelecido, denominado pessoa, denotar uma capacidade universal 
de razao, moral, deliberaçîlo moral ou linguagem. Como pouro de par
rida de uma teoria social do g&nero, enrreramo, a concepçâo tr~ùversnl 
da pessoa é deslocada pelas posiçôes hist6ricas ou anrropol6gicas que 
compreendem o gênero como uma relaçifu enrre sujeiros socialmcnte 
constirujdos, em contextes especificlveis. Esre ponro de vista relacional 
ou contexrual sugere que o que a pessoa "~~- e a rigor, o que o género 
"é"- refere-se sempre às relaçôes construidas cm que da é dcrermi· 
11ada. 17 Como fenômeno inconstante e comexrual, o gênero niio denota 
um ser substantiva, mas um ponto relarivo de convergência eorrc con· 
junros espedficos de relaçoes, cultural e hisroricameme convergenl'es, 

lrigaray afinnaria, no cnranto, que o .. sexo" feminine é um ponro 
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de ausência linglifsrica, a im~ossibilidade de uma subsrincia gramatical
meore deoorada e, conseqüelltemente, o ~nto de vista que expôe essa 
subsrincia como uma ilusao permanente e fundame deum discurso mas
rulin.ista. Essa ausência n3o éJtlal"cada como tai na economia signi6cante 
masculinisro - a6rmaçâo que se cootrapôe ao argumeoto de Beauvoir 
(e de Wmig) de que o sexo fcmioioo é marcado, ao passo que o mascu
line oao o ~- Para lrigaray, o sexo femioioo nâo é uma "falta" ou um 
"Ourro" que define o sujeito negativa e imanentemente cm sua mascu
linidade. Ao contrario, o sexo fcminino se fttrta às pr6prias exigências 
da rcpreseornçllo, poise ln nâcl é nem o "Outro" ncm n "fnlta", cntegorias 
que permanecem rclntivas no sujeito sartriano, im:menres n es.1e esque
ma falocêotr ico. Assim, para lrigatay, o feminine jamais poderia ser a 
marca de um sujei1o, como sugeriria Beauvoir. Além disso, o feminiL10 
nilo poderin ser reoriZ;~do em rermos de uma relaçiio determinada entre 
o masculine e o feminine en1 qualquer discurso dado, pois a noçào de 
discurso nào 6 relevanre aqoi. Mesmo tomados em sua variedade, os 
discursos constiruem moda!idades da linguagcm falocEntrica. 0 sexo 
feminine 6, ~rtanto, ramb6.n o Slljeùo que nâo 6 uno. A relaçâo entre 
masculine e feminine nâo pode scr represemada numa ecooomin signi
ficante em que o masculino .-onstirua o circule fechado do signi6cante 
e do significado. Paradoxa!ntenre, Beauvoir pre6gurou essa impossjbi
lidade em 0 scgundo scxo, a0 argumentat que os bomens nâo podiam 
resolver a qucstllo da_~ mulheres porque, nesse caso, cstariam agindo 
c:omo julzes e como panes interessadas.lS 

As disrinçOes existenres entre as posiçOes acima mencionadas estiio 
longe de ser nftldas, podendo cada uma delas ser comprecndida como 
a problematizaçao da localiuçâo e do significado do "sujeiro" e do "gê
oero" no contexro de uma aJSimetria de gêoero socialmeore insrirufda. 
As possibilidades interpreratJvas do conceiro de gênero nâo se exaurem 
absolutamcnte nas altemativiS acima sugeridas. A circularidade proble
matica da investigaçâo femirista sobre o gênero é sublinhada pela pre
scnça, ~r um lado, de posi~ que pres:supôem scr o gencro uma ca
racrcr!stica secundaria das pessoas, e ~r ourro, de posiçOes que 
argumenram ser a pr6pria n)Ç3o de pessoa, posicionada na linguagem 
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"sujeiro", uma consmoç:ïo masculinisra e uma prerrogativa que 
efetivamenre a ~ibilidadc semilntica e emururnl deum gtnero 

lbinino. Essas discordàncias tâo agudas sobre o significndn do g~nero 
•l'""'"' é de iato o rcrmo aser discutido, ou se a construçâo discursiva 

u:ro é mais fundamental, ou ralvez. a noçâo de mu/heres ou mu/ber 
de homens ou homcm) esmbeleœm a necessidade de repensar ra

•• :alrnerote as catcgorias da identidade no contexto das relaçOes de uma 
bJidmE~tria radical do gênero. 

Para Beauvoir, o "sujeiro", na analftica existendal da misoginia, é 
lllllpre ja masculino, f11ndido com o utliversal, diferenciando-se deum 
'Ourro" feminino que esro fora das normas universalizantes que cons· 
llluem a condi~âo de pessoa, inexoravelmente "particular", corporifica
clo e condenado il imanêndn. Embora veja-se Creqüentemente em Beau"* urna defensora do direito de as mulheresse tomarcm de iatosujeiros 
ailtenc:iais, e portanro, de serem incluidas nos rermos de uma univer
lllidade abstrata, sua ~siç:io cunb6m implica uma crftica fundamental 
• p.-6pria descorpori6caçio do sujeito epistemol6gico masculine abstra-
10-" Esse sujeito ~ absrraro na medida em que repudia sua corpori6caçào 
IOCialmente marcada e em que, al~m disse, projeta essa corporificaç:ïo 
renegada e desac:redirada na esfera feminina, renomeando efetivnmente 
o corpo como feminine. Essa associaçâo do corpo com o feminine fun
clona por rclaçôes m4gicas de reciprocidade, mediante as quais o sexo 
~ino toma-sc resrrito a seu corpo, e o corpo masculino, plenamcnte 
renegado, rorna-se, paradoxalmenrc, o insrrumento incorp6reo de uma 
Uberdade osrcnsivnmente radical. A analise de Beauvoir levanra impli
cl!àmente a questilo: mediante que aro de negaçâo e renegaçiio posa o 
masculine como uma universalidade descorporificada e é o feminino 
consrruido como uma corporalidade renegada? A dialética do scnhor e 
do escravo, aqui plenamente reFormulada nos termos nao redprocœ da 
usimetria do genero, prefigura o que lrigaray descrevia mais tarde como 
a eco.nomia significante masculina, a quai indui ranto o sujejro exis
œncial como o seu Out:ro. 

Beauvoir propOe que o cor~ feminine deve ser a siruaçào e o ins
trumenro da liber.dade da mulher, e nâo uma essência de fmi dora e li mi-
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rn dora. 20 A teoria da corporifiaoÇio que impregna a nnilise de Beauvoir 
é clarameote limi1:1d.1 pela reptoduçâo acrltica da dislinçllo canesiana 
entre libcrdade e corpo. Ape.sar de meus proprios esforços nnteriores de 
argumenrnr o contririo, fica c\aro que Beauvoir manu!m o dunlismo 
meme/corpo, mesmo quando 1>ropôe uma siotese desses tcrmos.11 A 
preservaç;lo dessa distinç;lo po<Je ser lida como simom:lriao do proprio 
falocentrismo que Beauvoir subestima. Na ttadiçiio filos6fiao que se in.i
cia em Platilo e continua em {)escarres, Husserl e Sartre, o dislinçâo 
ontol6gica entTC corpo e :tl ma (tonsciência, mente) sustenta, invnriavel
meme, relaçôes de subordina<;{io e bierarquia poHticns ~ psfquicas. A 
mente nilo s6 subjuga o corpo, mas outre ocasionalmcntc n fnnUt$ia de 
fugir compleramenre à corpor.ificaçiio. As associaçôes culrurnis encre 
meme e masculinidade, por um lado, e corpo e feminilidadc, por ourro, 
sao beru documenradns nos carnpos da filosofia e do fcminismo.11 Re
sulrn que qualquer reproduÇio acrltica da distinçâo corpo/mente deve 
ser repensa da em tcrmos da hier..rquia de gênero que essa distin~o tem 
convencionalmeme produzido, mantido e racionaliz:ado. 

A consmoçiio discursiva "d<o corpo", e sua separaçiio do esrodo de 
"liberdade", em Beauvoir, n3o ~osegue marcar no eixo do genero a pr6-
pria disrinçiio corpolmente que deveria esclarecer a persistencia da assi
metria dos gêne ros. Olicialment(~, Beauvoir assevera que o corpo feminino 
é marcado no interior do discur!;o masculinista, pelo quai o corpo mnscu· 
lino, em sun fusao corn o universal, permanece nâo marcndo. lrigaray 
sugere daramcnte que ranco o rnarcador como o marcado s~o mnnridos 
no imerior dê um modo masct1linista de significaçao, no qunl o corpo 
fem.inioo é como que "separad<l" do domfnio do signillcAvel. Em termos 
p6s-hegelianos, ela seria "anul:\da", mas nâo preservndn. Na lcituro de 
lrigarny, a afirma~o de Beauvo{r de que mulber hé sexon invcrte« para 
significar que ela nâo ~ o sexo c~ue é designa da a ser, mas, anrcs, ~ aioda 
- enœre (e en ccrp$)• - o ~o masculino, parade:odo il maneira da 
alrerid.1de. Para lrigaray, esse m~o falocêntrico de significnr o sexo fem.i-

• R<:wi<HCO joso de p.~....., cit:>das 6.m francis no origin>1. erur<""""' ~ •'" caps 
(no oorpo), hcm6fona. em lrancès. (N. <la Rev. T6t.) 
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lino reproduz perperuam~nrc as fanrasias de seu pr6p~o ~esejo nutCJo-en
p decedor. Ao invés de um gesro lingülstico auto~nurauvo que garnnta 
1 aheridade ou 3 diferen~-:t das mu !heres, o falocentnsmo oferece um nome 
para eclipsar o feminino e romar seu lugar. 

~ TEORIZANDO 0 BINÀRIO, 0 UNIT.ÀRIO E ALÉM 

Beauvoir e lrigarny difercm claramente sobre as estrururas funclamentais 
que reprocluzem a nssimetria do gênero; Beauvoir volta-se para ~ reco
procidade malograda de unoa dialética assimétrica, ~o passo que lrognr~y 
111aere sera pr6pria dia lé rica a elaboraçiio rnonol6goca de uma eco nom on 
li&nificanre masculinista. Embora lrigaray am plie cla~cnte o es~ctr~ 
da crllica fernioist:l pela exposiçiio das esrrururas 16gJcaS, omol6g1cas e 
tpistemol6gicas de um~ econom.ia significante masculinisl:l,. o poder de 
- anâlise ~ m.in~do precisamente por seu alcance globalol'tnre. Seri 
possivel ideolificar 3 economia masmliniso:a monolirica e .l:lm~m ~o
aol6gica que atravess.1 toda a coleçiio de contextos cultura1S e hosr6ncos 
cm que ocorre a difcrença sexunl? Ser:i o fracasso em reconhecer as 
opcraçôes culrurais especificas da pr6pria opressâo do g€nero uma es
~cle de imperinlismo episremo16gico, imperinlismo esse que 11~0 se a te-
r~ 

1 
• u . 

nua pela elaboraçao pu ra e simples das diferenças cu rur~os c~on~ ex en~:, 
plos" do rnesmfssimo falocenrrismo? 0 esforço de mÛ«~r Ourrns 
eulruras como amplinçOes diversificadas de um fulocenrrosono glob1ol 
consrirui um ato de apropriaçiio que corre o risco de reperir o gcsro 
auto-engrandecedor do falocenrrismo, colonizando sob o signo do mes
mo diferenças que, de ourro modo, poderiam qucstionar esse concciro 

rotalizame.ll . 
~tica (eminista tem d~ ~plorar as afi~as;Oi:s t(IJ.:ÙWinleJ J~ 

econo~_!ill_nificante mascuhruSI:l, mas tambem de~e.permanccerau 
toèffiica.e.m rela5ao_aos gesros ro_taliz.ames do fenmUSJJIO. 0 rsforço 
de idenlificar o inimigo como siogular em sua forma 6 um discurso 
lnvertido que mimetiza acriticamenre a esrrat~gia do opres.~or, ~no vtt 
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do oferecer um conjunto difcrcntc de termos. 0 faro de a tatica poder 
funcionar igu:Umenre em conrexros feministas e antifeministas sugere 
que o gesto colonizador nao é prim5ria ou irredutivelmente masruli
nista. Ele pode operar pam lcvar a cabo outras rclaçôes de subordina
çlio betero-sexista, raciale de classe, para citar a penas algumas. Claro 
que arrolar as variedades de opressao, coma comecei a fazer, supôe 
sua coexistência descontfnua e seqücnci:ll ao longo de um eixo hori
zontal que nâo descrcve suas convergèncias no campo social. Um mo
dela vertical seria igualmeote insuficieote; as opressôes nâo padern set 
sumariamente, classificadas, relacionadas causalmeme, e distribufdas 
entre pianos prctensamcme correspondeores ao que é "original" e ao 
que é ''derivado".24 Certamenre, o campo de poder em pane estrutu· 
rada pelo gesto impcrial i~anre de apropriaçâo d ialética excede e 
abrange o eixo da difercnça sexual, ofereceodo um mapa de interse
çôes diferenciais que nilo podem ser sumadamentc biernrquizadas, 
nem nos termos do falocemrismo, nem nos de qunlquer ou rra candi
d~to à posiçtlo de "condiçao prim:lrin da opressào". Em vez de ta rica 
exclusiva das economias signilicantes masculinisms, a apropriaçio e a 
supressâo dialéticas do Outro sâo uma r.itica entre muitas, centralmen
te emprcgada, é faro, mas nâo exclusivarnente :1 serviço da expansâo 
e da mcional i~çâo do domlnio masculinisra. 

Os debates feminist:IS conremporiîoeos sobre o esseocialismo calo
cam de outra maneira a questâo da uniYersalidade da idenridade femi
nioa e cb opressâo masculi.na. As alegaçôes w1iversalisras ~o baseadas 
em um ponro de vista episremolôgico comum ou comparti lhado, com
preendido camo conscienda amculada, o u coma estrururas comparti
lbadas de apressâo, ou camo esrrururas OSte.nsivamente rransculrurais 
da feminilidade, maternidade, sex.ual id ade e/ou da écriture {dminine. A 
discussâo que abre este caprrulo argumenta que esse gesto globaliuntc 
gerou um certo nûmero de crfticas da parte das mulheres que afirmarn 
ser a categoria das "mulberes» normativa e excludente, invocada en
quanta ns c:limensôes n5o marcadas do privilégia de classe e de raça 
permancx:em iutactas. Em outras palavras, a insistencin sobre n cocr!ncia 
e unidade da cat~oria das mulheres rejeitou efetivamente a muh:iplid-
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dns interseçôes a1lturais, sociais e politicas em que é consrrurdo o 
concrcto das "rnulhcres". 

Alguns esforços fo:am realizados para formular poliricas de coalizâo 
nAo pressuponham quai seria o conteûdo da n<>Ç;io de "mulheres". 
propôem, cm vez disso, um conjunto de enconrros dialôgicos mc

a quai mulheres difcrenremente posiciooadas articul~m identida
separadas na estrutura de uma coal.iz.;o emergente. E clara, uâo 

dtvemos subestimar ovalor de uma polrrica de coaliz.~o; porém, a forma 
Jlcsma da coalizao, de uma montagem emergente e irnprevisfvel de po
llii;Oes, nao pode ser anrecipada. Apesar do impulso clarameme demo
crarizanre que motiva a corutruçio de coalizôes, a re6rica aliancisra pode 
lnadvertidamente rcinserir·se como soberana do proocsso, ao buscar an
t«lpar uma forma ideal para as estruturas da coalizào, va le dizer, aquela 
que garama efetivamenre a unidade do resultado. Esforços corrclatos 
para dcrerminar quai é e quai oâo é a verdadeira forma do di:l.logo, 
aquilo que constitui a posiçao do sujeito-e, o mais importante, quaudo 
a "unidade" foi ou nan alcançada -, podcm impedir a dinâmica de 
autoformaçâo e autolimirnçio da coalizâo. 

lnsistir a priori no objerivo de "unidade" da coalizâo supOe que a 
solidariedade, qualquer que seja seu preço, é um pré-requisito da açiio 
polltica. Mas que espécie de politica exige esse tipo de busca prévia da 
unidade? Talvez as coalizôes devam reconhecer suas cootradiçôcs e agir 
deixando essas conuadiçOes inmcrns. T:Uvez o entendimento dial6gico 
rambém encerfc em parte a nceitaçiio de d ivergências, rupturas, dissen
sOes é fragmcntnçôes, coma p:u:cèla do processo freqUentemente tormo
so de democratizaçio. A pr6pria noçiio de ~di:\logo" ~ culmralmenre 
cspecffica e historicamente delimirada, e mesmo que uma das partes 
esteja certa de que a conversaç.'io escl ocorrendo, n outra pode estar certa 
de que na o. Em primeiro lug:u:, devemos questionar as relaçôes de poder 
que condicionam e Jimirnm as possibilidades dial6gicas. De oucro modo, 
o modelo dial6gico corre o risco de degenerar num liberalismo que pres
su poe q ue os diversos ageotes do discurso ocupam posiçôes de poder 
iguais de poder e fahun apoiadosnas mcsmas pressuposiçôes sobre o que 
constitui "aoordo" e "unidade", que seriam cerramente os objerivos a 
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serem perseguidos. Seria errado supor de antem~o a exisrência de uma 
categoria de "mulheres" que a penas necessitasse ser preenchida com os 
va rios componenres de rn\-J, classe, idade, emia e sexualidade para tor
nar-se completa. A hip6tese de sua incompletude essencial permire à 
cnregoria servir pennanememenre como espaço disponlvel para os sig· 
nificados conrestados. A incompletude por definiç.1o dessa caregoria po
de ra, assim, vir a servir como um ideal normativo, livre de qualquer 
força coercitiva. 

É a "un id ade" oecess.iria para a aç.~o potrtica efetiva? Niio sera preci
S.1mente a insisrêocia premaruta no objetivo de unidade a causa da fmg
mentaçâo cada vez mai ore mais acirrnda das fileims? Certas formas aceiras 
de fragmcnraçao padern facilitnr a aç.'io, c isso exaramcnte porque a "uni
clade" da c.11egoria d.1s mulheres nilo é nem pressuposra nem desejnd1. 
Nao implica a "unidade" uma norma excludenre de solidariedade no âm· 
bito da identidade, exduindo a possibilidade deum conjunto de açôes que 
rompam as pt6prias fronteirns dos conceitos de identidade, ou que bus
quem precisamcnre eferuur e.ss:. ruprura como um objerivo polftico explî· 

cito? Sem a pressuposiç.1o ou o objetivo da "unidade", sem pre instirufdo 
no nfvel conceirual, unidades provis6rias padern emergir no conrexto de 
a~ôes concrems que renhnm o utras propostas que nâo n articulnçilo da 
idenridade. Sem a expectativa ocompuls6ria de que as açôes feministas de
vam iostiruir-se a partir deum acordo est:lvel e unir:lriosobre a idenrid~dc, 
essas açôes bem poderâo desencadear·se n~ rapidarnenre e parccer mais 
adcquadas aQ grande numero de "rnulheres" para as quais o signific.1do 
da caregoria est5 em pem1nnemre debnre. 

Essa abordagem antifun<lacionism da politien de coalizôe$ nilo su· 
pOe que a "identidade" scjn u.ma premissa, nem que a forma ou signifi
cndo da assembléia coalitnda IPOSsa scr couhecida antes d~ renlitar-se na 
pmtica. Considcrando que a nrticulaç~o de uma ldentidade nos termos 
culrurnis disponfveis instaura uma definiçao que cxclui previamente o 
surgimenro de novos conceit'os de idenridade nas açôes politicamenre 
engajadas e po~ meio delas, a t:ltica fundncionism nâo é c.1pnz de tomar 
como objetivo nonnativo a t:ransformaçâo ou expans.io dos conceitos 
de identidade existenres. Alénn disso, quando as idenridades ou as estru· 
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d!al6gicas consensuais pelas quais as idenridades j~ estaholt:clll,l\ 
c:umunicadas nao consrituem o tema ou o objero da polftica, ioo 

fllllftifica que as idenridades podcm ganhar vida e se dissolver, depen· 
:•••ullo das pr~ricas concremsque as constituam. Certas praticas poli riens 
"Miltltuc.~m identidndes em bases contingentes, de modo a atingir os ob
ltavus em visra. A polftica de coalizôes nao exige uma caregoria amplla· 
• de Mmulheres~ nem um eu imemamente multiplo a desvelar de chofre 

... complexidade. 
0 gênera é uma complexidnde cuja toralidadc é permaocntememe 

protelada, jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura conside· 
lido. Uma coalitào aberm, pormnro, afirmaria identidades alremativa
llllnte instituldas e :ù>andonndas, segundo as proposras cm curso; tra· 
lar·se-:\ de uma assembléia que pe;,nira multiplas convergêoclas e di
wrg~ncias, sem obcdiência a um te/os norrnarivo e definidoL 

5. IDENTIDADE, SEXO E A METAASICA DA SUBSTÂNOA 

0 que pode ent:lo significar "identidade", e o que alicerça a pressupo
•içAo de que as idcntidades sao idênticas a si mesmas, persisrentes ap 
longo do tempo, unificadas e inrem:unenre coeremes? Mais importante, 
romo essas suposiçôes impregnam o discurso sobre as "identidades de 
senero"? Seria errndo supor que a discussào sobre a "iùentid~dc" deva 
~er ante ri or à discuss5.o sobre n identidnde ùc gênero, pela simples rnzâo 
de que as ~pcsso.1S~ s6 se roma rn inteligiveis ao adquirir seu gênero cm 
conformidade corn padrôes reconbedveis de inreligibiliclade do gfnero. 
Convencionalmcme, a discuss5.o soc,iol6gica tem buscado compreendcr 
a noçâo de pes.~a como umn agência que rcivindica prioddade ontol6· 
aica nos varios papéis e funçôcs pelos quais assume viab11idade e sigm· 
ficado sO<.;ais. No pr6prio discurso filos6fico, a noçâo de ~pessoa" rem 
sido nnal,itic.1mente el~bornda com base nn suposiçao de que, qunlqucr 
que seja o conrexlO social cm que "esr:i", a pessoa ptrma neœ de nlgnm 
modo enemamente rclacionada à esuurura definidorn da condiÇio de 

37 



SUJEITOS DO SEXO/CifNERO/DEHJO 

pessoa, seja esra a consdência, a capacidade de linguagem ou a delibe
rnçao moral. Emborn nào esteja aqui cm exame essa litcracura, uma das 
premissas dessas indagnçôes é o foco de exploraçao e inversâo criticas. 
Enquamo a indagaçào filos6fica quase scmpre centra a quescâo do que 
constitui a "idenùdade pessoa!" nas caractenscicas internas da pessoa, 
naquilo que esmbeleceria sua concinuidade ou auco-idemidade no de
carrer do tempo, a qucstiio aqui seria: em que medida as prtf!ic_as regu
ladoras de formaç5o e divisao do genera constitucm a idenridade, a 
coerencia in re ma do sujeiro, e, a ri gor, o status auro-idSntico da pessoa? 
Em que medida é a "identidade" um ideal norrnacivo, ao invés de uma 
caracterfsrica descririva da experiência? E como as pdticas reguladoras 
que governam o gênero também governam as noçôes culturalmenre in
religrveis de idencidade? Em ourras palavras, a "ooerencia" e a "conti
nuidade" da "pessoa" nâo sâo caractcdscicas 16gicas ou anallticas da 
condiçào de pessoa, mas, ao comdrio, normas de inreligibilidade social
mente insrituidas e maoridas. Em sendo a "identidade" assegurada por 
con ce iras esrabiliudores de sexo, gênera c sexualidade, a pr6pria noçâo 
de "pessoa" se veria quesrionada pela emergência cultural dnquelesseres 
cujo gênero é "incoereme" ou "descomrnuo", os quais parecem serpes
soas, mas nâo se conforrnam às normas de gênero da inteligibilidade 

_ cultural pelas quais as pessoas sâo definidas. 
Gêneras "inreligfveis~ sâo aquel~s que, em œno senti do, insriruem 

e mantêm relaçôes de coerêocia e continuidade encre sexo, gênera, pra
rica sexual e desejo. Ern ou cras palavl'as, os espectros de desconrinuidade 
e incocrência, el es pr6prios s6 concebfveis em relaçâo a normas existen
res de conrinuidade e coerência, sâo consrantemenre proibidos e produ
udas pelas pr6prias leis que buscam esrabeleœr linhas causais ou ex
pressivas de ligaçâo entre o sexo biol6gico, o g€nero culruralmente 
consritufdo e a "expressao" ou "efeito" de ambos na mnnifesraçâo do 
desejo scxual por meio da prâtica sexual. 

A noçâo de que pode baver uma "verdade" do sexo, como Foucault 
a denomina ironicamenre, ~ produzida precisamenre pelas prruicas re
gulndoras que geram identidades coeremes por via de uma maai:t de 
normas de gêoero coerentes. A hererossexuali:taçào do desejo requer e 
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llledtui a produçâo de opasic;ôes diseriminadas e assimtaicas entre •fe· 
lllnino" e ~maseulino", em que estes s5o compreendidos como ntributC)
IIpressivos de "macho" e dt "fêmea". A marrjz cultural por intermédlo 
• quai a identidade de gênera se torna inreligivd exige que ce nos tipos 
• "identidade" nâo possan: ~existir"- isto é, aquelas em que o glnero 
Dio decorre do sexo e aque!as em que as praticas do desejo nao "decor
rem" nem do usexo" ne.m do "gênero'\ Nesse contexto, "decorrer" seria 
umn relaçâo politica de direiro institufdo pelas leis culmrais que esrabe
leœm e regulam a forma e o sigoificado da sexualidade. Ora, do pooto 
de vista desse campo, cenos ripas de "identidade de gênero" pareœm 
., meras falhas do desenvolvimento ou impossibilidades 16gicas, preci-
18111Cnte porque o1io se conformarem às normas da inteligibilidade cul
l;llml. Enrretaoto, sua 'pei'SIStência e proliferaçiio criam opormnidades 
afticas de expor os limites e os obiecivos reguladores desse campo de 
lnteligibilidade e, conseqütntemenre, de disseminar, nos pr6prios rer
mas dessa mattù de inreli!ll"bilidade, marrizes rivais e subvcrsivas de 

desordern do gênera. 
Conrudo, ancesde conslderar ess.~s pr:lticas perrurbadoms, parece cru

c:lal compreender a "matri:t de inteligibilidadc". É ela singular? De que se 
compOe? Que aliança pcculiar existe, prcsumivelmenre, entre um sistema 
de beterossexualidade compuls6ria e as cuegorias discursivas que es~
lecem os conœitos de identidade do sexo? Se a "identidade" ~ um efeito 
de praticas discursiva$, em que medida a ideotidade de g!nero - enœn
dlda como uma rela!jiio emre sexo, gêncro, pr:'itica sexual e desejo - seria 
o efeiro de uma pr:lricn reguladora que se pode idemificar como heteros
sexualidade compulsôria?Tal explicaçâo nâo nos faria retomar a mais uma 
estrutura rorafuante em que a heterossexualidade compuls6ria romaria 
meramenre o lugar do falocentrismo como causa monolitica da opressâo 

de geoero? 
No espectro da rèoria feminisra e p6s-estntruralista francesas, com

preende-se que regimes muitos diferentes de poder produ:r.em os con
ceiros de îdentidade sexual. Consideremas a divergência que existe entre 
posiçôes como a de lrigaray, que afirrna s6 baver um sexo, o masculino, 
que elabora a si mesmo na e arravés da produçâo do ~our.ro", e posiçôes 
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como a de Fouœult, por cxcmplo, que presumem que a cacegoria do 
sexD, mnro masculino como feminino, é produro de uma economia re
guladora di fusa da sexualidade. Con.sideremos igualmenre o argumenro 
de Winig de que a anegoria do sexo é, sob as condiçôes de hcrerosse
xualidade compuls6ria, sem pre feminina (manrendo-se o rnasculino nâo 
marcado e, conseqOentemente, sinônimo do universal). Ainda que pa
radoxalrnente, Wirtig concorda corn Foucault ao afirmar que a pr6pria 
caregoria do sexo desaparcceria e a rigor se dissipa ria no caso de urna 
rupn"" e deslocnmcnto da hegemonia heterossexual. 

Os varios mode los explicativos oferecidos aqui sugerem os caminbos 
muiros diferentes pel os quais a caregoria do sexo é comprccndida, depeo
dendo de como se articula o campo do pockr. É. possfvel preservar a com
plexidade desscs campos de poder e peosar suas capacidades produrivas 
ao mesmo tempo? Por mn lado, a teoria da diferença sexual de lrigaray 
sugere que as mulberes jamais poderâo ser compreendidas segundo omo
delo do usujeiro" nos siStemas representadon.-ùs coovencionais da culrura 
ocidenral, exnro.mente porque constiruem o fetiche da representaçâo e, 
por conseguinre, o irrepresenravel como rai. Segundo essa onrologia das 
subsrâncias, as mulhe.res nunca podem "ser", precisamenre porque cons
tiruem a relaçâo da difcrença, exdufdo peloqual esse dom!nio se distingue. 
As mulheres rnmbém sfio uma "difereoça" que nâo pode sercompreendida 
como simples ncgnçâo ou como o "Ourro" do sujeiro desdc sem pre mas
culino. Como disçutido anteriormenre, elas tliio sào nem o sujeiro nem o 
seu Outro, mas uma diferença da economia da oposiçao bin~ria, um a.rdil, 
ela mesma, pa rn a elnboroçao monol6gica do mascuHno. 

A noçâo de que o sexo aparece na linguagem hegem6nica como subs
tânâa, ou, falando mctafisicamente, como ser idêntico a si mesmo, é cen
rral para cada uma dessas concepçôes. Essa apnrência se realizn median re 
um rruque perfomativo da lingoagem e/ou do discurso, que oculta o faro 
de que "ser" um sexo ou um gênero é fundameoralmente irnposs!vel. Para 
lrigaray, a gra~tica jnmais podecl ser um Indice seguro das relaçôes de 
gblero, precisamente porque susrenra o modelo subsmncial do g!oero 
como sendo uma relaçâo binma enrre dois rermos positivos e repre
scntiveis. 11 Na opiniao de !ri gara y, a grarnatica subslllntivn do g!oero, que 
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111pôe homens e mulheres assim como seus arrîbutos de mll5CU!ino e femi
nino, é um exemplo de sistema biruirio a mnscarAr de faro o discurso 
urùvoco e hegern6nico do masculino, o faloa:ntriStno, 'ilenc.illndo o femi
nino como lug.1r de uma multiplicidade subversivn. Para f'OUCiuh, a gra
mitica substantiva do sexo impôe umn relaçâo biniri:a llfUfi®l entre os 
aexos, bem como mna coerência interna anifidal em catb rcrmo desse 
sistema binârio. A regulaçâo binâria da sexunlidade su prime A multlplici
dade subversiva de uma sexualidade que rompe as hegcrnnnlu hercrosse
xual, reprodutiva e médico·jurfdica. 

Para Wittig, a resrriç~o bin~rio que pesa sobre o IO(!KO Alrnde nn~ ob
jetivos reprodurivos de um sistema de heterossexunlldnde ~llutpul16rln; 

ela afirma, ocasionalmenre, que a derrubada da hcrer0$MIXUA!idudc com
puls6ria ir:i inaugur~r um verdadeiro b.umatùsmo dn "peuoa", livre dœ 
grilbôes do sexo. Ern outroscootextos, elasugere que a profu.So t dl(udo 
de uma ecooomia er6tica oao falocênttica irâ banir 111 ilw.Oca llo .cxo. do 
gênero e da identidade. Em mais ourras passagens de seu I~XtO, parece que 
"a lésbica" emerge como um terœiro gênero, promctendo lnlm«nder a 
resttiçâo binâria ao sexo, imposlll pelo sisrema da hetei'OSI4!JCuDhtbde rom
puls6ria. Em sua dcfesa do "sujeiro cognitivo", Winig parece nio clllrar 
em dispums metafisicas corn os modos begem6nicos de Jignlfocoaçtlo ou 
representaçào; de faro, o sujeiro, corn seu attibuto de auloderermlllAçllo, 
parece ser a reabilitaçao do agen te da escolba exisrenclal, 111h o nome de 
lésbica: "o advenro de sujeitos individuais exige, em prhnclru luiJllr, que 
se destruam M cmegorias de sexo ( .. . ) a lésbica é o t'lui co CQnQcho que 
conheço que es111 além dns cat<-gorias de sexo.''26 Ela n4o arilll"'l 0 .. _ujcir·o" 
como invariavclmeme mnsculioo, segundo as rcgras deum Shnh61lco lne
vitavelmente patriarcal, mas propôe em seu lugar o cqulvulemc de um 
sujeiro 1ésbico coono usuario da lingoagem. v 

Para Beauvoir- como para Winig - a identificaçllo du mulheres 
corn o "sexo ~ é uma fusào da categoria das mulheres çomu c:aracrerfs. 
ticas osrensivamente scxualizadas dos seus corpos e, rormnro, uma re
cusa a conceder libl:rdade e autooomia às mulhcrcs, ml como 111 prctcn
sarnente desfruradas pelos ho mens. Assim, a destruiçao da aucgorla do 
sexo represenmria a dcstruiçao de um atributo, o sexo, o quai, por mcio 
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de lun gesro mis6gino de sinédoque, tOm ou o lugar dn pessoa, do cogito 
nutodererminador. Em Olllr:ts palavrns, s6 os homens siio "pessoas" e 
n~o existe outro gênero se1iio o feminino: 

0 gê1u!rO é o fuc.Jiçe lingl\lstico d:l oposiçâo politien entre ossexos. E. gênero 
é lL'UdO aqul no singulor porque stm JliVîda nâo h:i c.lois gêneros. H:i so· 
mente um: o fenùnino, (, 40m3SCUhno" nâo scndo um gênero. Pois o mas-
culino n~o é o mascuhno, maso g<rnJ.lS 

Conseqiientemenre, \X'ittig clama pela destruiçao do "sexo", para 
que as mulheres possam :ts.umir o status de sujeito universal. Em busca 
dessa destnriçâo, as "mulhtres" devem assumir mn ponro de vista ramo 
particular quanto universttl.29 Como sujeito que podc realizar a univer
s:tlidade concrera por meio da liberdadc, a lésbicn de Winig confirma, 
ao invés de conrest,tr, as rromessas normativas dos ideais humanistas 
cuja premiss.1 ~ :t metafisica da subsr~ncia. Nesse aspecto, Winig se di
ferencia de lrigaray, nâo s6 nos rermos das oposiçôes hoje conhecidas 
entre essencinlismo e mnrerinlismo,l0 mas naqueles da ades:3o a un1a 

merafîsica da substância que confinna o modelo normativo do huma
nismo como o nrcahouço do feminismo. Onde Witrig parece subscrever 
um projero mdical de emnucipaçao lésbica e impor uma disrinçao entre 
"lésbica» e "mulher", ela o faz por via da defesa de uma "pessoa" cujo 
gênero é preest:tbelecido, cnracteri:z.~d.1 como liberdade. Esse seu movi
mento nâo s6 confim1a o stalus pré-social da libcrdade bumnnn, mas 
subscreve a meraffsica da substância, respons5vel pela produçi\o e naru.
ralizaça.o da pr6pria caregoria de sexo. 

A metajfsica da subst4,cia é umn expressao associnda a Nierzscbe 
na cd rica contemporànea do discurso filos6fico. Num comemdrio sobre 
Nietzsche, Michel H.' ar argumenta que diversas onrologias filos6ficas 
cafram na armadiU1a das ilusôes do "Ser" e da "Subst:lncia" que s:3o pro
movidas pela crença em que a formula~-;ïo gramaticnl de sujeiro e pre
dicado re flere uma reaüdadc ontologica anrcrior, de substância e a tribu
t'O. Esses const:rutos, argumenta Haar, constiruem os meios filos6ficos 
:trtificiais pel os quais a simplicidade, a ordem e a idenridade sào cficav 
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instintidns. Em nenhum senrido, todavia, eles revelam ou rcpre
.. lltllm uma ordem verdadeira das coisas. l'ara nossos prop6siros, essa 
:...-•"' nierzschiana roma-se insrrutiva quando aplicada às categorias fi-
1ol16ficas que governam uma pane apreciâvel do pensamemo te6rico e 
populu sobre a idcntidade de gênero. Segundo Haar, _n ct! rica 1t met~
t.ica da subsmncia implica uma critica da pr6pna noçao de pessoa psr
GDI6gita como coisa substantiva: 

Adcstrulçiio da 16gica por inrcrmédio de sua genealogia trat consigo a ruina 
dJs car<gorias psiool6gicos fundamcntatbs neSlla 16glca. Todas as c.1regorias 
pâool6giCJS (ego, iodivfduo, pessoa) derivam da ilusao da idcntidadc substan
dal. Mas essn ilusiio r.montll bosicamenrc a uma supcrstrçio que <ngana nao 
s6 o senso oomum DlJIS tnmbém os fi l6sofo.1 - a sabcr, a cr.nça na lingunsem 
e, mais precisamenre, na verdade das caregorias gramaticais. Foi a gromiltica 
(a <Strul\lra de 6Ujrito e pr<dic:odo) que insplrou a œrtet.a de Oescanes d• que 
~" é 0 sujcito dt .... pensa", enquanro, n:. vc:rdade, sao os pensamentos que 
vêm a "rnlm": no fuodo, a f6 na grmn~dcn simplesmcnte tradut a vonrode de 
ter. "causa" dos pcnsam<n!O$ de alguém. 0 sujeioo, 0 eu, 0 indivlduo, sao 
apmas ooncdtos r.tsos, VIStO que uansformam em subltâncias fialcias uni

clades que inicialmcnce s6 tlm realidade lingüislic:a. J 
1 

Wittig fornece uma critica altemativa ao mosrrar que nilo é posslvel 
significar as pessoas na linguagem sem a marca do gênero. Ela apresenta 
uma amilise pol! rica da gramâtica do gênero em fra nees. Segundo Wimg, 

0 genero nao som ente designa as pessoas, as "qualifica", po_r assim diz~r, 
mas constirui uma episteme conceirual median re a quai o geoero brnirto 
t universalizado. Embora a lfngua francesa atriboa um gênero a rodos 
os tipos de subStantivas al~m das pessoas, Witrig argumenta que sua 
an~ lise rem conseqüências igualmente para o inglês. No princlpio de The 
Milrk o{Gtmder t"A marca do gênero"l (1984), ela escreve: 

Segundo os gramatico~, a marta do g!nero afeta os substllntivœ. e_ c:m 
tt rmos de funçiio que eles falatn sobre isso. Se questiOilam seu signlficndo, 
às ''ezd brincam, chamando 0 gênero de "'scxo fialclo" ... no que concerne 
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ù categorias de pessoa, ambas as llnguas [inglês e fraucës) do igualmente 
portadoras do gtnero. Ambas abrem caminho a um eoneeito ontol6gieo 

primibvo que imp6e. na linguagem, uma divisâo doo sem em sexos ... 
Como eoneeito oncol6gico que lidacom a natur= do Ser,juntamente eom 

toda uma t!b>oa de outrO$ eoneeiros primitivos pertenœntC$ à mesmalinha 
de penso.memo, o gEnero parece ptnenœr primariamente à filosofta. J2 

Wittig nos diz que "perœncer à filosofia" significa, pnrn o gênero, 
pertencer "àquele cor po de conceitos evidentes sem os quais os fil6sofos 
acbam que n5o podem deseuvolver uma linha sequer de mciocfnio, e 
que sao 6bvios p:tra el es, pois existem na natureza anres de todo pensa· 
memo, de roda ordem social". 33 A opiniâo de Wittig é corroborada pelo 
discurso popular sobre a ideotidade de gênero, que emprega acritica· 
mente a atribuiç.'io in fle.~ional de "ser" para gêneras e "sexualidades". 
Quando nao problematizadas, as afirmaçt5es "ser" mulher e "ser" hete-
rossexual scriam sinromaticas dessa metafisica das substâncias do gêne· 
ro. Tanto no caso de "homens" como no de "mulheres", tai afirmaçâo 
rende a subordinar a n oç:lo de gêncro àquela de identidade, e a levar à 
conclusao de que uma pessoa é um gènero e o é cm virrude do seu sexo, 
de seu senrimcoro psfquico do eu, e das diferemes express6es desse eu 
psfquico, a mais nomvcl delas sendo a do desejo sexual. Em cal conrexro 
prê·feminist.a, o gênero, ingenuamenre (ao invés de cdticamenre) con
fundjdo corn o sexo, serve como principio unificador do eu corporifi
cado c mnnrém es,~n unidade por sohre e contra um "sexo oposro", cuja 
e~'trutura m:tntém, presumivelmente, uma coerência interna paralela 
mas oposm entre sexo, gêoero e desejo. 0 enunciado "sinro-me uma 
mulher", proferido por uma mulher, ou "sinto-me um homem", dito 
por um homcm, sup6e que em nenhum dos casos essa nfirmaçâo ~ab
surdamente redundanre. Embora possa parccer nâo problem4tico ser de 
uma dada anatomia (:~pesar de termos de considerar adiante as muitas 
dificuldades dessa propOSta), considera·se a experiência de umn dispo
siçâo psfquica ou identidade cul rural de gênero como urna realizaçâo ou 
conquista. Assim, "sinro-me uma mulber" é verdadc na mesma medida 
ern quet presumida a evoc.1çâo de Aretha Franklin do Outro defi nid or: 
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"focê me faz sentir uma mulher oarurai".J.< Essa cooquisra exige uma 
diferenciaçâo em relaçâo ao gênero oposro. ConseqUenremente, Utlloll 

pessoa é o seu gEnero na medida em que nao é o ouuo gènero, fornlll• 
t.çio que pressupôe e impôe a resuiçâo do gênero dentro desse p~r 
binario. 

0 gênero s6 pode denot:tr uma unidadc de experiência, de scxo, 
pero e desejo, quando se entende que o sexo, em algum senrido, exige 
um gênero - sen do o gênero uma designaçâo psfquica e/ou culmrnl do 
cu - e um desejo - sendo o desejo heœrossexual, e, pormnto, difcren· 
c:iando·SC median te uma relaçao de oposiçâo ao outro gênero que cie 
deseja. A coerência ou a unidade internas de qualquer dos generos, ho
mem ou mulher, exigem assim uma heterossexualidade esmvel e oposi
cional. Essa hcrerossexualidade instirucional exige e produz, a un> s6 
tempo, a univocidade de cada um dos rermos m:trcados pelo gênero que 
constiruem o limite das possibilidades de gênero no interior do sisterna 
de gênero bin~rio oposicional. Essa concepçâ.o do gênero nâo s6 pres
supôe uma relaçâo causal entre sexo, gêoero e dcsejo, mas sugere igual
menre que o desejo reOere ou exprime o gêoero, e que o g!nero reOete 
ou exprime o desejo. Supôe-se que a uoidade metafisica do.~ três seja 
verdadeiramcnte conhecida e expressa oum desejo diferenciador pelo 
gênero oposro- isro ~. numa forma de heterossexualidadc oposicional. 
0 "velho sonho da simetria», como charnou-o lrigaray, é aqui pressu· 
posro, reificado e racionalizado, seja como paradigma namrnlista que 
estabelece uma continuidade causal enrre sexo, gênero c desejo, seja 
como um paradigmn expressivo autêntico, no quai se di~ que mn cu 
verdadeiro é simultilnca ou suces,~ivamenre revela do no scxo, no g~ nero 
e no desejo. 

Esse esboço um t~nro tosco nos d3 orna mdicaç;io para compreen
dermos as razôes polfticas da visao do gênero como substância. A insri
ntiçâo de uma bererosseXllalidade compuls6ria e oaruraliuda exige c 
regula o gênero como uma relaçiio binâria em que o termo masculino 
diferencia-se do rermo feminioo, realizando-se essa diferenciaç'io por 
mcio das pnl.ticas do desejo hererossexual. 0 ato de difereociar os dmw 
momenros oposicionais da esrrurura binaria resulta numa consohdaç;'lo 
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de cacia um de seus rcrmos, da coerl!ncia iolterna respectiva do sexo, do 
genero e do desejo. 

0 deslocamenro esttatégico dessa relaç:io binâria e da metaffsica da 
substância em que ela se baseia pressupôe que a produçào das categorias 
de feminioo e masculino, mulher e homem, ocorra igualmeme no inte
rior da esrrutura bin4ria. Foucault abraça impliciramente essa explica
çiio. No C.1pfrulo final do primeiro volume deA hist6ria da sexualidade, 
e etn sua breve mas significativa inrroduç5o a Herculine Barbin, Being 
the Ruent/y Diuovered }ournals of a Nineteetrth-Century Hermaphro
dite ["Herculine Barbin, ou os recem-descoberros di~rios deum herma
frodita do século XIX~ps, Foucault sugere que ~ categoria de sexo, 
anterior a qualquer caracteriz.1ç:\0 da diferença sexual, é ela pr6pria 
construfda por via de um modo de sexJ~JZ!idade historicamenre especffi
co. Ao posrular o usexo" como "causa" da cxperiência sexuais, do com
portamenro e do desejo a produç:io ratica da caregorizaçllo desconrfnua 
e binâria do sexo oculra os objetivos esrrar~gicos do pr6prio apararo de 
prodoçâo. A pesquisa genea16gica de FouC<~ult expt'le essa "c.1usa~ os
rensiva como um "efciro", coono ~ produçiio deum dado regime de se
xua!idade que busca regular a experiência sexual insriruindo as carego
rias distinras do sexo como funçôes {undacionais e causais, em rodo e 
qualquer tratamenro discursivo da sexualidade. 

A introduçâo de Foucault aos diârios do herrnafrodita Herculine 
Barbin sugere que a crftica geneal6gica das caregorias reificadas do sexo 
6 uma conseqüêocia inopinada de pr~ticas sexuais que nilo podem ser 
cxplicadas pelo discurso médico-legal da hetcrossexual.idade narurallza
da. Herculine nâo é uma "identidade", mas a impossibilidade sexual de 
uma identidade. Embora elemenros anatômicos masculonos e femininos 
sc distribuant conjunramenœ por scu corpo, e deotro d~le, niio esta ai a 
verd.•deira origem do escândalo. As convençOes lingü!sricas que produ
zcm eus corn caracterfsticas de gEnero imeligîveis encontram seu limite 
em Herculine, precisamenre porque ela/ele ocasiona uonn convergencia 
c desorganizaçâo das regras que govemaon sexo/gênero/dcsejo. Hercu
Une desdobra e redistribui os rermos dosistema binârio, mas essa mesma 
redlstribuiç:'io os rompe e os faz proliferar fora desse sisrema. Segundo 
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Herculine niio é categoridvel no gênero binilrio como rnh a 
~~eDncc:rtacDte convergência de beterossexualidade e bomossexualida

sua pessoa s6 é ocasionada, mas nunca causada, por sua dcscon-
• l•dacle anatômica. A npropciaçfio de Herculine por l'oucault é duvl

mas sua analise implica a interessante crença em que a 
.. II'Oi&erleiodac!e !iCXUal (paradoxalmente exclu ida por uma "hetero"-se
lllldo~de nawralizada) implica umn cririca da onerafîsica da subst11ncia, 

como esta informa as caracrerisricas identittlrias do sexo. FouCllulr 
•lir!a a experiência de Hèrculine como "um mundo de prazeres em 

h6 sorrisos pairando ~ roa".J7 Sorrisos, felicidade, prazeres e desejos 
llo aqui represcnrados como qualidades, sem a subsrância permanente 
A quai supost:ll1lenre esr.ïo ligados. Como atributos flutuanres, des su
tm'ID a poss1bilidade de um~ experiéncia de género que nao pode ser 
lpl't'tndida pela gram:\tica substanci_nlizante e hie~a_"qui~nte d~s subs
tantivas (res mensa) e adjetivos (ambutos, essencJaos e acJdenrnos). Pela 
louura cursiva de Herculine, Foucault propOe uma oncologia dos arri
butos acidenrais que expOe a posnolaçiio da idemidade como um prin
d)!iO culturalmenre restriro de ordem e hierarquia, uma ficçao regula

dora. 
Se é posslvel falar de mn "bornem" com um atributo masculine e 

rompreender esse arributo como um traço feliz mas acidental desse ho
mcm, rambém é posslvel falar de um "homem" corn uon arributo femi
nino, qualquer que seja, mas continuar a preservar a integridade do gë
ncro. Porém, se dispensarmos a prioridade de "homem" e "mulher" 
~omo subst5ncias permanentes, naoserâ mais possivel subordinar rmços 
dissonances do gênero como caracteristicas secundârias ou acidentais de 
uma onrologia do gênero que permanece fuodaonenralmenre imata. Sc 
a noçâo de uona subst:încia permanente é uona construç5o fictida, pro
du:tida pela ordenaçâo compuls6ria ùe atriburos em seqüEncias de gê
nera coerentes, eml\o o gênero como substâJ>cia, a viabilidade de hom cm 
e mulf,cr como subsmnrovos, se vê questionado pelo jogo dissonamc de 
atriburos que nilo se conformam aos modeles seqüencinis ou causais do 
inreligibilidade. 

Desse modo, a aparência de uona substância permanente ou de um 
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eu cmn troços de gênero, ao quai o psiquiatra Robert Stoller se refere 
como o "nucleo do gênero"33, é pr1oduûda pela regula~iio dos arributos 
segundo linhas de coerêocia culmrralmeme estabelecidas. E resuha que 
a denûncin dessa produçâo ficrfcia • é condicionada pela interaçâo desre
gulada de ntributos que resistem à stua assimilaçiio numa estrutura pronta 
de substantivas pdm~rios e adjetivcos subordinados. Clara que é sernpre 
possîve\ argumemar que os adjctiv(Os dissonantes agem rerroativameore, 
redefinindo as identidades ~'ttbstaotrivas que supostamente modificam, c 
expandindo cooseqiienremenre as> caregoria,s subst;amivas do gênero., 
para incluù possibilidades que ela:S ames exclufam. Mas se essas subs
tàodas nada mais sâo do que coer~ncias contingentemenre criadas pela 
regulaçâo de atribucos, a pr6pria .onrologia das sul}Stâncias aJigura·se 
nâo s6 um efeito artificial, mas essoencialmeote supérflua. 

Nesse sentldo, o gênero nâo é 1um substantiva, mas tampouco é um 
conjunto de atriburos fluruanres, pois vimos que seu efeiro substantiva é 
perfonnatiuamente produûdo e in<lposto pelas prâtica~ reguladoras da 
coerência do gênero. Conseqüenrernente, o gênero ruostra ser performa
tiuo no imerior do discurso herdado da meraffsica da subsrância - isto é, 
consri~te da idcntidade que supo•Stamente é. Nesse seotido, o gênero é 
sem pre um feito, ainda que nâo sej:a obra de um sujeito tido como pree
xisrente à obra. No desafio de repensar as caregorias do gênero fora da 
merafisica da substância, é misrer co>nsiderar a relevância da afirmaçiio de 
Nietzsche, em A genealogia da moral, de que "nao ha 'ser' por trâs do 
fazer, do realizar edo tornar-se; o •fa:z,edor' é uma me ra (icçâoacrescenrada 
à obra- a obra é rudo".39 Numa aJPlicaçJio que o pr6prio Nietzsche nao 
re ria anrecipado ou aprovado, n6s ;~fionarfarnos como coroMrio: nao ha 
identidade de gêoero por ttâs das e<xprcssôes do gêoero; essa ideotidade 
é P,er{ormatiuamente consrintida, pelas pr6prias "expressôes" ridas como 
seus resulrados. 
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6. LINGUAGEM, POO ER E ESTRATÉGIAS DE DESLOCAMENTO 

Grande pane da teoria e da literarnra (eminisras supôe, rodnviR, rt ~''" 
tência de um "fa~cdor" por ttas da obra. Argumenta-se que s~m 11111 

•gente nâo pode haver açâo e, portanro, potcncial para iniciar qu:ll(jucr 
uansformaçao das relaçôes de dominaçao no seio da sociedade. A ltorfn 
feminista radical de Winig ocupa uma posiçâo ambfgua no amtim1um 
das reorias sobre a questao do sujeito. Por um lado, Wittig parece con· 
testar a' metaffsica da substàocia, mas por ourro, ela mantém o sujcitO 
humano, o indivfduo, como locus metafîsico da açao. Embor~ o hLUna
nismo de Wittig pressuponha claramente a existência de um agente por 
tras da obra, sua reoria delineia a con~'t'l'uçao performativa do gênero 
nas prâticas mareriais da culmra, contestando a temporalidade das ex
plicaçôes que coofundem "causa" e "resultado". Numa frase que su gere 

0 espaça inrertexrual que li ga Winig a Foucault (e revela traços da idéia 
marxista de reificaçâo nas teorias de ambos os peosadores), ela escreve: 

Uma abordagem fetninista materialista mostra que aqullo que romamos por 
causa ou origem ela opressao éna verdade a marca imposta pclo opressor; 
o "mito da rnulher", sootado a seus efeitos e rnanifestaçôes m~teriais na 
consd€ncia c nos corpos aproptiados das mulhcres.. Ass-im, e.~a trul!Ca _nao 
preexisre à opress5o .. , o sexo é coma do como um ... dado imcdiato,', um 
«dado sensfvel", como "caractcrfsticas fîsjcas•• pertencentes a uroa ordem 
natural. Maso que acreditamosser uma petcepç5.o fisica c diretn é som ente 
uma consrruçâo sofisticada e rnfrica, uma "forma5âo imagin3rîa".

40 

Por essa produçao de "narureza" operar de acordo com os ditarnes 
da betcrosseJmalidade compulsôria, o surgiroento do desejo homosse· 
xual transcende, na opiniâo dela, as categorias do sexo: "se o desejo 
pu desse libcrtat a si mesmo, nada reria a ver coma marcaçao preliminar 

pelos sexos.'"'1 

Wittig refere-se ao "sexo" como uma marca que de algum modo é 
aplicada pela hererossexualidade insritucionalizada, marca esta que 
pode ser apagada ou obscurecida por meio de prâticas que efetivarnente 
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conteStem essa instiruiçâo. Sua opiniao, é claro, di fere radicalmenre da
quela de !ri gara y. Est:a iiltima compreendcria a "marca" de gênero como 

parte da economia significante hegemônica do masculino, que opera 
mediante a auto-elaboraçâo dos mecanismes especulares que virrual
menre determinaram o campo da onrologia na tradiçâo illos6fica cci
dental. Para Winig, a linguagem é um instrumenta ou uteosilio que ab
soluramcnre nâo é mis6gino em suas cstruturas, mas someote em suas 
aplicaçôes.42 Para lrigaray, a possibilidade de outra linguagem ou cco
nomia signific;anre é a iinica chance de fugir da "marca" do gênera, que, 
para o feminine, nada mais é do que a oblireraçiio mis6gina do sexo 
feminin o. Enquanto Irigaray busca exp or a relaçâo ostensivamente "bi
nada" entre os sexos como um ardil maseulinisra que exclui por corn
piero o feminine, Wirtig argumenta que posiçôes como a de lrigaray 
reconsolidam a l6gica binaria existence entre o masculino e o feminine, 

e rearuali.zam uma idéia mftica do feminino. Inspirando-se claramente 
na crftica de Beauvoir em 0 segundo sexo, Wittig afi.rma que "oiio hâ 
'escrica feminina'-».43 

Wicrig acara clarnmente a idéia deum poder da linguagem de su bor
dinar e excluir as mull1eres. Como "materialista", contudo, ela comidera 
a linguagem como uma "outra ordem dematerialidade»44, uma institui
çiio que pode ser radicalmente rransformada. A linguagem figuraria en
tre as pniticas e instituiçôes concretas e contingentes mantidas pelas 
escolbas individuais, e conseqüenremente, enfraquecidas pelas açôes co-

/

letivas de selecionar iodivlduos. A ficçao lingüfstica do "sexo", argumen
ta ela, é uma categoria produzida e dissenùnada pelo sistema da 1lete
~osse~alidade compuls6ria, nu rn esforço para resrringir a produçâo de 
1denudades em conforrmdade corn o eixo do desejo beterossexual. Em 
alguns de seus trabalhos, tanto a homossexual id ade masculina como a 
feminina, assim co mo outras posiçôes iodependenres do contrato bere
rossexual, faculram canto a subversâo come a proliferaçiio da categoria 
do sexo. Em The Lesbian Body ["0 corpo lésbico"], como ern outros 
escritos, Wirt!g parece discordar conrudo de wna sexualidade genital
mente organizada perse e evocar urna economia alterna riva dos praze
r~ quai comestaria a construçâo da subjetividade femir1ina, marcada 
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pela funçâo reprodutiva quesupostameotedistingue as mulhcres.•1 1\t(lll 

a proliferaçâo de prazeres fora da economia reprodutivn sug(·ro 1111111 

forma e.specificamente fe min ina de difusâoer6tica, compreendidn c<miU 
c:onrra-esrratégia ern relaçâo à wnstruÇ<io reproduriva da genimlidndc. 
Num cerro sentido, para Wirtig, 0 corpo lésbico pod~ ser e.nrcndiJn 
~aomo uma leitura "inverrida" dos Tré"s ensaios sobre a teoria da sexuali
dade, de Freud, em que ele defende a superioridade da sexualidade ge
nital em rermos do desenvolvimento, sobre a sexualidade infanril, mai.~ 
testrira e di fusa. Somente o "invertido", classificaçiio médica iovocados 
por Freud para "o homossexual", deixa de "atingir" a norma geniral. Ao 
empreender urna c.rfrica polftica da geoiralidade, Wirtig pareœ desdo
brar a ~·mversâo" como pr3tica de leitura côtica, valorizando precisa.· 
mente os aspectos da sexualidade nao desenvolvida designado por 
Freud, e inaugurando detivamcntc uma "p~6s-genital".40 Ali:is., 
a noçâo de desenvolvimento s6 pode ser lida como uma normalizaçâo 
deotro da matriz heterossexuaL Todavia, seca essa a !mica leitum possî-j 
velde Freud? Eem que medida a prâtica de " inversiio" de W.ttig esrara \ 
comprometida corn o modele de norn1alizaçâo que ela mesma busca 
desmanrelar? Em outras palavras, se o modela de uma scx ua.lidade an· \ 
rigeniral e mais difusa serve como alrernativa singular e de oposiçao à 
esrrutura hegemônico da sexnalidade, em que medida oao estara cssa 
relaçao bina ria fadada a reproduzir-sc interminavelmente? Que possibi
lidades exisrem de ruptura do proprio binârio oposicionall 

A oposiçâo de Wirtig ~ psicanalise produz uma conseqüência ines
perada. Sua teoria presume jusramenre a teoria psicanalitica do desen
volvimcnto, nela plenamente "invertida", que ela busca subvertcr. A 
pervers.'lo polim6rfica, que supostamente existiria antes da marca do 
sexo, é valorizada como um te/os da sexualidade bumana.47 Uma res
posta psicaoalitica fenùnisra possivd às t<Jiocaçoes de Wittig seria ar,gu
menrar que ela tanta subteoriza co mo sube.~tirna o significado e a fu nç:io 
da linguagem em que ocorre "a marca do gênero". Ela compreende essa 
prâtica de mar~QâO como contingente, radicalmente variavel e mcsmo 
dispensave). 0 !tatus de proibiçtio prinuhia, na teorio Jacaniana, opera 
mais eficazmenle e men os contingentemente do que a noçao de prtitica 
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rcguladora em foucault, ou e do que a descriçiio materialista de um 
s istema de opressilo heterossexista em Wittig. 

Em L,can, como na reformulaçiio p6s-lacaniana de Freud por lri
g:tray, a diferença sexual nào é um bin:icio simJ)Ies que œrém a meroffsica 
da suhstânda como sua fu nùaçao. 0 "~njeiro" masculine é uma cons
truçâo fictfcia, produzida pela Id que profbe o incesro e impôe um des
locamenro infiniro do desejo hererosscxualizante. 0 feminino nunca é 
uma marca do sujeito; o feminine n:io pode set o "atriburo'' de um 
gênera. Ao invéS disso, o feminioo é a significaçiio da falra, significada 
pelo Simb61ico, um conjunto de regra.ç li ogüîsticas diferenciais que efe
rivamenre cria a difeœnça sexual. A posiçào lingüistîca masculina passa 
pela individua<;iio e hererossexualiwçiio exigidas pelas proibîçôes fun
dadoras da lei Simb61ica, a lei do Pai. 0 incesro, que separa o filho da 
mae e porrantO insrala a relaç.'io de paremesco entre eles, é uma lei 
decreta da "em nome doPai". Semelhaoremenre, a lei que profbe o desejo 
da me nina mnro por sua mae co mo por seu pai exige que ela assuma o 
emblema da mareruidade e perpetue as rcgras de parentesco. Ambas as 
posiçôes, masculina e feminina, s5o assim institufdas por meio de leis 
proibitivas que produzem gêneras culruralmente inteligfveis, mas so
mente mediantè a produçâo de uma sexualidade inconsciente, que res
surg·e no domfnio do imagioârio.48 

A apropriaçiio feminisra da difercnça sexual, escrita em oposiçào ao 
falocentrismo de L1ca11 (lrigaray) ou como sua reelaboraçâo crltîca, ten
ta teorizar o feminine, n5o co mo uma exprcssiio da metafrsica da subs
tância, mas como uma ausência niio represenravel, produûda pela.ne
gaçao (masculina) que esrabelece a econonùa significanre por via da 
exclusao. Como repudiado/excluido denrro do sistema, o feminine 
constirui uma possibilidade de crftica e de ruprura com esse esquema 
conceirual hegemônico. Os rrabalhos de Jacqueline Rose•9 e Jane Gal
top50 sublioham de diferentes mandras o status consrruJdo da difereoça 
sexual, a instabilidade inercnre dessa consrruçâo, e a lioba de conseqilên

cias duais de uma proiJ,liçào que a um s6 tempo instirui a identîdade 
sexual e possibilira a deouncia das rênues bases de sua construçâo. Em· 
born Wittig e outras femiillsras marerialistas do contexte francês argu-
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menrem que a diferença sexual é uma replicaçao irrefletidn de ulll '1111 
junro reificado de polarîdades sei<uadas, suas reflexôes negligenclnm ~ 
dlmensao critica do inconsciente, o quai, como sede da sexualidndc r<r· 
calcada, ressurge no discurso do sujeiro como a pr6pria impossibilidndc 
de sua coerêntia. Como destaca Rose muito claramente, a construç.,tl 
de uma identidade sexual cocn:nte, em conformidade corn o eixo dis· 
juotivo do feminismo/masculino, esta fadada ao fraca.o;.çoS'; as rupruras 

dessa C:oerêntia por meio do ressurgimento inopinado do recalcado re
ve lam nâo s6 que a "identidade" é consrruîda, mas que a proibiçiio que 
conStr6i a identidade é inefica~ (a lei patema nao deve ser entendida 
como uma vootade divina determinisra, mas como um passo em falso 
perpéruo a preparar o terreno para insurreiçôes contra ela). 

As diferenças entre as pos!çôes materialisra e lacaoiaoa (e p6s·laca
Diana) emergem na disputa normativa sobre se h:l uma sexualidade rcs
gatâvel "antes" ou "fora" da lei, na modalidade do inconsciente, ou 
"depois" da lei, como sexualidade p6s-genital. Paradoxalmenre, o tropo 
norrnativo da pcrvcrsâo polimôrficn é compreendido como caracteriza
dor de ambas as visôes de sexualidade alternativa. Conrudo, nâo ha 
acordo sobre a maneira de delimirar es.ça "lei" ou conjunto de "leis". A 
crftka psicanalîtica da conta da constrnçao do "sujeito" - e talvez tam
bém da ilusao da ~'ubstâocia - na marri~ das relaçôes oormativas de 
gênero. Em seu modo existencial-materialisra, Wirtig presume que o 
sujeito, a pessoa, rem uma integridade pré-social e an teri or a se us rraços 
de gênero. Por ourro lado, "a lei parerna", em L1can, assim como a 
primazia monol6gica do falocentrismo em Irlgaray, levarn a marca de 
mua singularidade monmeîstica ralvez menos unitâria e cultura.lmente 
universal do que preswuem as suposiçôes esrrururalisras.s2 

A disputa, porém, rambém parece girar em rorno da articulaçiio de 
um tropo temporal de uma sexualidade subversiva, que floresce antes 
da imposiçâo da lei, ap6s sua derrnbada ou dura me sua vigência, como 
desafio constante à sua autoridade. Aqui parece sensaro evoc.1r nova

mente Foucault, que, ao afirmar que seXIlalidade e poder siio coexten
sivos, refum Înlplicirameote a posmlaçâo de uma sexualidade subversiva 
o u emancipat6ria que possa ser livre da lei. PodCJllOS insistir ncsse argu· 
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mento, salient:lndo que "o anres" e "o depois" da lei sAo modos de 
tempornlidade discursiva e perfonnativamente insriruidos, invcxados 
nos termos de uma esrrurura normariva que afirma que a 5ubversâo, a 
desestabiliz.açiio ou o deslcxamenro exigem uma sexualid.1de que de al
gum modo escape das proibiçôes hegemônicas a pesarem sobre o sexo. 
Para Foucault, essas proibiçôes sao invariâvel e inopinadamenre produ
tivas, no semide de que "o sujeito" que supostamente t fundado e pro
duzido nelas e por meio delas nâo tem acesso a uma sexua.lidade que 
esteja, em algum scntido, "fora", "antes" ou "dcpois" do pr6prio poder. 
0 podcr, ao invés da lei, abrange tanro as funçôes ou relaçôes diferen
dais jurfdicas (proibirivas e reguladoras} como as produtivas (ininten
cionalnJellte gcnerativas). Conseqilentemente, a sexuaJidade que emer
ge na mattiz das relaçôes de poder nâo é uma simples duplicaçiio ou 
c6pia da lei ela mesma, uma repetiçâo uniforme de uma econornia mas
culinista da idenridade. As produçôes se desviarn de seus prop6sitos ori
ginais c mobilium inadvertidamenre possibilidades de "sujeitos" que 
nâo apenas uh:rapassam os ümites da inteligibilidade cul rural como efe
tivamente expandem as fronteiras do que é de faro culturalmente inte
lig!vel. 

A norma feminista da sexualidade p6s-geniral romou-se objeto de 
uma cri ti ca significativa da parte das te6ricas feminisras da sexualidade, 
aJgumas das quais buscaram uma apropriaçâo especificamente feminista 
e/ou lésbica de Foucault. Contudo, a noçâo ut6pica de uma sexualidade 
livre dos construtos heterosse.xuais, uma sexualidade além do "sexo", 
nâo conseguiu reconhecer as maneiras como as relaçôes de podcr con
tinuam construindo n sexualidade das mulhercs, mesmo nos rermos de 
uma homossexualidade ou lesbianismo "liberndos". 53 A mesma cr! rica 
~ feiro contra a noçâo de um prazer sexnal especificarnente feminioo, 
radicalmente diferenciado da sexualidade falica. Os esforços ocasionais 
de lrigaray para deduzir uma sexnalidade feminina espedfica de uma 
anuomia feminina espedfica foram, por algum tempo, o centro dos 
argumentas anriessencialisras.54 0 retomo à biologia como base de uma 
sexualidade ou significaçâo espedficas femininas parece desbancar a 
premissa feminista de que a biologia nao é o destino. Portm, qucr a se-
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:malidade feminina se articule aqui oum discurso da biologin por r•rr.r1 

purarnente esrrat~gicas,s.l quer seja de faro um retomo feminism ao n 
~encialismo biol6gico, a caracrerizaçâo da sexualidade feminina COmu 

ndicaJmente distinta da organizaçâo falica da sexualidade continua Jlro
blemarica. As mulheres que nao reconbecem essa sexualidade co mo~~~. 
ou niio compreendem sua sexualidade como parcialmente constrl\fda 
n.os termos da economia fâlica sao potencialrnenre descarrodas por !tssa 
teoria, acusadas de "ident:ificaçâo corn o masculino" ou de "obscu•an
tismo". Na verdade, o text·o de lrigaray é freqüemememe obscuro SObre 
a questâo de saber se a sexunlidade é cnlturalmente consrru!da, ou S.. s6 
~ culruralmente consr:ruida nos termos do falo. Bm outras palavras, es.
taria o prazcr cspccificamcnte feminino "fora" da cul tura, como sua 
pré-hist6ria ou seu fururo ut6pico? Se assim for, de que serve essa naç.'io 
nas negociaçôes das disputas contemporâneas sobre a sexualidade em 
termos de sua construçâo? 

0 movimento prô-sexualidade DO âmbito da reoria c da pr:\tica fe
ministas rem efetivamenre argumentado que a sexualidade sempte é 
construida DOS termos do discnrso e do poder, sendo o poder em P~rte 
enrendido em termos das convençôes cuJrurais hcterossexuais e fâli:as. 
A emerg€ncia de uma sexualidade construida (nao determina da) n~ses 
rermos, nos comextos lésbico, bissexual e heterossexual, n4o consritui, 
portanto, um sinal de identificaçâo masculina Dwn senti do redncionisra. 
Nao se trata de ncnhum projeto fracassado de criticar o falocenrri!mo 
ou a begemooia bcterossexual, como se crîticas polfticas tivessem o po
der de desfuzcr cferivamentc a construçiio ct~tural da sexualidade das 
criticas fcmi nistas. Se a sexualidade é construida culturalmcnte no i~re
rior das relaçoes de poder exisreotes, entâo a posrulaçao de uma sexua
lidade normativa que esteja "antes", "fora" ou "além" do poder conslirui 
wna impossibilidade culrural e um sonbo poliricameme impraticlvel, 
que adia a tare fa concreta e conremporânea de repensa.r as possibilidadc:s 
subversivas da sexualidade e da identidade nos proprios termos do po
der. Caro que essa tnrefa critica supôc que operar DO in teri or da marrix 
de poder nâo ~ o mesmo que reproduzir acriticamente as relaçOef de 
dominaçiio. Ela oferece a possibilidade de uma reperiç3o dn lei que 1Ao 
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rcprc:stru:a sua consolid.1çlio, mas seu dc:slocamemo. No lugar de uma 
5CXualidade corn "identidade mascutina ", em que o masculino a rua 
como causa e signi ficado irredurivel des-~a sexunlidade, n6s podemos 
desenvolver uma noçâo de sexualidade construîda em rermos das rcla

ç6cs Wicas de poder, as quais reest:rururariam e redistribui rirun as pos· 
sibilidades desse falidsmo por melo, precis.1meme, da operaçliosubver· 
6iva das "idcnrificaçôes" que sâo inevirnveis no campo de poder da 

sexualidade. Se, como diz j acqueline Rose, as "idenrificaçôes" podcm 
ser denunciadas como Canrasias, entâo deve ser posslvel representar uma 
idenrilicaçâo que exiba sua estrmura fantasrica. Em nao havendo um 
repûdio radical de uma sexualidade culruralmentc construida, o que 
resta é saber como reco.nhecer e "fa-rer" a construçâo em que invaria· 
velm ente estamos. Ha vern foonas de reperiçâo que nao constiruam sim
ples imitaçâo, reprodu~i\o e, conseqûcntemente, consolidaçâo da lei (a 
ooçao anacrônica de "idtnti6caçlio mascuJina" que deve ser descartada 
do voc.1bulârio feminista)l Que possibilidndes existem de configuraç6es 
de gênero entre as varias matriz.es emergentes - e às vezes convexgemes 
- da inteligibilidade cul rural que rege a vida marcada pelo g~nero? 

Nos termos da teoria scxual feminista, é claro que a prescnça da 
dinâruic.1 do poder na sexualidade nao é, em nenhum seorido, a mes ma 

coisa que a consolidaç;lo ou o aumento puro e simples deum regime 
de poder heterossexistn ou falocê nrrico. A "presença" das assim cha· 
maclas convenç6es heterossexuais nos contextos homossexuais, bem 
como a proJiferaçao de discursos especificamente gays da diferença 
sexual, como no caso de "butdJ'' e "femme"• como idenridades hist6-
ricas de estilo sexual, nâo pode ser explic.1da como a represenraçao 
quiméric.1 de identidades originalmente hecerossexuais. E rampouco 
e las podem ser compreendidas como a insistêocia peruicios.1 de cons· 
mu os bererossexistas oa sexualidade ena idemidade gays. A repetiçào 
de consrrutos heterossexuais nas culturas sexuais gay c herero bem 
pode represemar o lugar inevimveJ da desnaruralizaçlio e mobilizaçlio 

• Os termos ''butdl'' e "femmtl' deWgnam os papéis rn35Ct.li.Uio ( rr:minino cventualmente: 
oaumidoo nos rdaciorwnanoo lâbicor.. (N. doT.) 
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das categorias de gêoero. A rep]jcaç;lo de consmuo1 hctru _ .... 
em CSO:Unttas 1100 heterOSsexuaÎS SaJieota 0 StatJIS c:~bnlntrtl!f .. -
lntfdo do assim chamado heterossexual original. AIISim, o t~-•Y t r.,• 
o betero nao o que uma c6pia é para o original, mas, em vct d'""• u 
que uma côpia é para umn côpia. A repetiçao imirativa do "origln.•l'', 
discurida nas partes fi nais do capitulo 3 deste livro, revela que 111111 

ginai nada mais é do que uma par6dia da idéia do natural o do ottf!l 
na!. 56 Mesmo que construtos heterossexisras circulem co mo lugnal'N 
prariclveis de poder/discurso a partir dos quais fuz-se o gênero, pcr· 
sisre a pergunta: que possibilidades existem de recirculaçào? Que pos· 
sibilidades de fazer o gênero repetem e desloca.m, por meio da hipér· 
bole da dissonância, da confusâo inrerna e da proliferaçlio, os pr6prios 
construms pelos quais os gêneros siio mobilizados? 

Observe-se nao sô que as ambigUidades e incoerências nas prâticas 
hererossexual, homossexual e bissexual - e enrre elas -sao suprin1idas 
e redescritas oo interior da estrutura reificnda do binario disjunrivo e 
assimétrico do masculinolfeminino, mas que essas configuraçôes cul tu· 
rais de confusao do gênero opcram como lugares de imervençao, de· 
nûncia e deslocamento dessas reificnçôes. llm outras palavras, a "uni da
de" do gêoero é o efeito de uma prârica reguladora que busca umfor· 
mizar a idenridadc do gènero por via da hererossexualidadc compuls6-
ria. A força dessa prâtica é, medi:mte um aparelho de produçâo exclu
dente, reSt:ringir os significados relarivos de uhe«rossexualidade", "ho
mossex ualidade" c "bissexunlid~dc", bem como os lugarcs subversivos 
de.sua convergência e re-signi6caç5o. 0 f:tro de os regimes de poder do 
hererossexismo e do falocentrismo buscarem incrementar·se pela repe· 
riç;lo consmntc de :ma l6glca, sua metaHsic.1 e suas ontologhts naturali· 
zadas n5o implic.1 que a prôpria reperiçi\o deva ser interrompida -
como se isso fosse posslvel. E se a repetiçi\o estii fa dada a persistir co mo 
mecauismo da reproduçao culturnl das identidades, dai emerge a ques· 
rao crucial: que tipo de reperiçâo subversiva poderia quesnonar a pr6· 

pria pr~rica reguladora da identidade? 
h """~ u Se niio pode a ver recurso a uma pessoa , um sexo ou uma se· 

xualidade" que escape à matriz de poder e às relaçôts discursivas que 
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eferivamente produu:m e regulam a inreligibilidade des.çes conceitos 
para n6s, o que constituiria a possibilidade de inversào, subversào ou 
desloamemo efetivos nos tennos de uma idenridade consrrufda? Que 
possibilidades existem em virtude do caniter construfdo do sexo e do 
gênero? Embora Foucault seja ambfguosobre o car~ ter preci$o das "pr5-
ricas reguladoras~ que produzern a caregoria do sexo e Wittig pareça 
investir roda a responsabilidade da construçiio na reproduçào sexual e 
seu in~rrumenro, a heterossexualidade compuls6ria, ourros discursos 
convergem no senti do de produzi r essa ficçâo careg6rica, por razôes nem 
sem pre cl aras ou coeremes entre si. As relaçôes de poder que permeiam 
as ciências biol6gicas n:io silo facilmenre redutiveis, e a aliança médico
Jegal que emersiu na Europa do século XIX gcrou ficçôes careg6ricas 
que n1io podcriam ser anrecipadas. A pr6pria complexidade do mapa 
discursive que constr6i o gênero parece susrenrar n promessa de uma 
convergência inopinada e genera riva dessas esrrururas discursivas c re
guladoras. Se as ficçôes reguladoras do sexo e do gênero s~o, elas pr6-
prias,lugares de significado multiplamente conresmdo, enroo a pr6pria 
mulriplicidade de sua consrruçiio oferece a possibilidade de uma ruprura 
de sua posrulaçao unfvoca_ 

Claramente, esse projete nao propôe desenhar uma ontologia do 
gênero em rermos filos6ficos tradicionais, pela qua! o significado de ser 
mulher ou homem seja elucidado em termos fenomenol6gicos. A pre
suoçiio aqui é que o "ser" de um gênero é um efeito, objeto de uma in
ve.stigaçfio geneal6gica que mapeia os par5merros politicos de sua cons
rruçâo no modo da onrologia. Dedarar que o gênero il consrrufdo niio 
é afirmar sua ilusào ou artificialidade, em que se compreendc que esses 
rermos re si dam no ùncrior de um bwrio que contrapôe co mo opostos 
o "real" e o "aurênrico". Como genealogia da ontologia do gênero, a 
presente investig:.çâo busca comprcender aproduçào dis<:ursiva da plau
sibilidade dessa relaçiio binma, e sugerir que cerras configuraçôes cul
turais do gênero assumcm o lugar do "real" e consolidam e incremenram 
sua hegemonia por meio de uma auronaturalizaçiio a pme bem-sucedida. 

Se h~ algo de cerro na afirmaçâo de Beauvoir de que ninguém oasce 
e sim torna-se mulher decorre que mulher é um rermo em processo, um 
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devir, um construir de que o~o se pode dizer com ace no que t~nMIIIII 
origem ou um ûm. Como uma pratica discursiva continua, o tt rmn .... 
aberro a inrervençôes e re-signi6caçôes. Mesmo quando o gtnrru i\alfltl 

cristalizar-se em suas formas mais reificadas, a pr6pria "crisrali7A\Act" • 
UIIUl pra rica insistente e insidiosa, sustentada e regulada por vdrlos md .. 
10ciais. Pam Be.1uvoir, nunca se pode tomnr-se mulher e.m deflnlt1~u. 
come se houvesse um te/os a govemar o processo de aculrumç!lo e cona· 
truçiio. 0 gênera é a esrilizaçiio repetida do corpe, um conjunro de: Ullll 

reperidos no interior de uma estrurura reguladora ahamenre rfgidn, a 
quai se cristaliza no tempo para produzira aparêocia de uma Stlbsrâncin, 
de uma classe natural de ser. A genealogia pollrica das ontologins do 
gênero, ern sendo bem-sucedida, desconsrruiria a aparência subsranrivn 
do gênero, desmcmbrando-a em seus atos constitutivos, e explicaria e 
localizaria esses a ros no in teri or das estrururas compuls6rias c.riadas pe· 
las varias forças que policiam a aparência social do gênero. Expor os 
atos contingenres que criam a aparêocia de uma necessidade oarural, 
tenta riva que rem feito parte da crftica cultural pelo menes desde Marx, 
é rarefa que assume agora a respoosabilidade acrescida de mosrrar como 
a pr6pria noçiio de sujeito, s6 inreligîvel por meio de sua apartnc:ia de 
gêoero, admire possibilidades excluldas à força pelas v:\rias reificaç6es 
do gênera consrirutivas de suas omologias contingentes. 

0 capitulo seguint.e investiga alguns aspecros da abordngem psica
nalitica estrururalisrn da diferença sexual e da construçi\o dn sexualidade 
relativamente a scu poder de conte$rar os regimes reguladores aqui es
boç.ados, e também a seu pape! na reproduçao acrftica desses (cgimes. 
A uoivocidade do sexo, a coerência imeroa do gênera e a estrutum bi
nâria para o sexo e o gênero sâo sem pre consideradas como ficç6es re
gula<joras que consolidam e oaturalizam regimes de poder convergentes 
de opressâo masculina e hcterossexisra. 0 cap1tulo final considera a pr6-
pria noçiio de "corpe", nâo como uma superficie pronra à espera de 
signilicaçiio, mas como um coojuntO de fronreiras, individuais e soci>is, 
poliricamenre significadas e mantidas. Mostraremos que o sexo, jâ nâo 
mais visto como uma "verdade" inrerior das predisposiçôes e da idenri
dade, é uma significaçâo perfomsativamente ordenada (e porrnnro nâo 
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M6" pura e simplesmente), uma significaçii.o que,liberta da interioridade 
e da superficie naturalizadas, pode ocasionar a proliferaçiio parodfstica 
e o jogo subversive dos significados do gênero. 0 rexro continuara, 
entilo, oomo um esforço de reOetir a possibilidade de subverter e deslo
car as noçôes namralizadas e reificadas do gênero que dao suporte à 
begemoni:~ masculina e ao poder heterossexisra, para cri:lt problemas 
de gênero n!io por meio de estratégias que represenrem um além utopi
oo, mas da mobilizaç.~o, da confusâo subversiva e da proliferoçllo preci
sameme daquelas categorias constitutivas que buscam man ter o genero 
em seu lug.tr, a posar como ilusôes fundadoras da idenridade. 
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A rnem:alid.ade be~ero continua a afirm::ar que: o iocesm, e n5.o n homo.sse· 
xualidadc; repres<:nm &ua maJor uuerdil?O. Assim, quando pcnsado pet. 
mente hctero,. homossexualidadc nno passa de heter~cxualidode. 

Monique Wittig, The Straight Mlnd ["A mentolidnde hctcro"J 

Houve ocasiôes cm que a teoria feminisra senti u-se atraida pelo pensa· 
memo de uma origem, de um tempo amerior ao que alguns chamariam 
de "patriarcado", capaz de oferecer uma perspectiva imagin:l.ria a partir 
cb quai esrabelecer a conringêocia da hisr6ria da opress.'\o das mulheres. 
Surgirrun debareç para saber se existiram culturas pré·parriarcais; se 
eram matriarcais ou matrilineares em sua estrurma; e se o patriarcado 
reve um começo e esta, conseqüentemente, sujeiro a um fim. Compreen· 
sivelmente, o lmpero crftico por tris desse ti po de pesquisa busca va mos· 
trar que o argumenta antifemioista da inevirabilidade do patriarcado 
consrirula uma reificaç5o e uma naruraliz.açao de um fenômcno histôrico 
e conti ngente. 

Embora se prerendesse que o rerorno ao estado cul rural pré-patriarcal 
expusesse a auto-reificaç:lo do patriarcado, esse esqucma pré-patriar
cal ac:abo11 mosrrando ser outro tipo de reificaç5o. Mais recentememe, 
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ooorudo, algumas feministaS desenvolveram uma critica reflexiv:~ de a). 

guns oonsrrutos reificados no inœrior do pr6prio feminismo. A pr6pria 
noçlo de "pacriarcado» aodou ameaçando tomar-se um oonœito univer
salizanre, capaz de anular ou reduzir expressôes diversas da assimecria do 
g!nero em diferentes comexros culrurais. Quaodo o feminismo buscou 
estabeleœr uma relaçâo integral corn as lutas conrra a opressao racial e 
colonialista, romou·se cada vez mais imporranre resistir à esrrarégia epis
remol6gica coloniz.1dorn que subordinava diferenres confi!,'liTaçôes de do
mioaçâo à rubrica de uma noçlio transculrural de parriarcado. Enunciar a 
lei do parriarcado como uma esrrurura repressiva e reguladora também 
exige uma reconsidcraçdo a partir dessa perspecriva crrtica. 0 rccurso 
feminista a um passa do imagin~rio rem de ser cauteloso, pois, ao desmas
carar as afirmaçôes autO·reificadoras do poder masculinista, deve evitar 
promover uma reificaçâo politicamcnre problematica da experiência das 
mulheres. 

A aurojustificaçâo de uma lei repressiva ou subordinadorn quase 
sem pre baseia-se no hist6rico de como eraro as coisas antes do adveoto 
da le~ e de como se deu seu surgimenro em sua forma presente e neces
sâria.• A fabricaçào dessas origens rende a descrever um estado de coisas 
ame ri or à lei, seguindo uma oarraçào oeœssâria e unilinearque culmina 
na ~onstiruiçâ~ da lei e. desse modo a justifica. A hist6ria das origens é, 
ass•m, uma t~nca astuclosa no interior de uma narra ti va que, por apre
se mar um relaro tlnico e autorizado sobre om passa do irrecuperovel, faz 
a construçâo da Ici pnrccer uma inevitabilidade hist6rica. 

Algumas feminisras encontraram traços de um fururo ut6pico no 
passado .pré-jurfdico, fonte potencial de subversi\o ou insurreiçiio que 
encerrana a promessa de conduzir à desrruiçâo da lei e à afirmaçâo de 
uma nova ordem. Mas, se o "antes" ÎID3gioârio é ioeviravelmenre vis
lwt_t~rado nos rermos de uma narra ti va pré-hisr6rica -que serve para 

legmmar o esrado a rual da lei ou, altemativamenre. o fururo imagiwio 
al~m da lei -, ent.lo esse ~antes" esteve desde sempre imbufdo das 
fabricaçôes autojustificadorns dos interesses presentes e fu tu ros, fosse rn 
des ferninisras ou antifemioisras. A posrulaçâo desse "antes" na teoria 
feminista torna·se politicamente problemârica quando obriga o fururo 
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1 marerializar uma noçâo idealizada do passado, ou quando ap6ia, met
.-o inadvertidameme, a reificaçào de uma esfern pr~-<:ultural du autfn· 
lico ferninino. Esse recurso a uma feminidade originAl ou ll"nulna t um 
ideal noscllgico e proviociaoo que rejcita a demand3 contrmporltlt'• de 
formolar uma abordagem do gêoero como uma con~tru~AII cultur11l 
complexa. Esse ideal tende oaos6 a servir a objetivos cuhur~I~Mntr •on· 
~UVadores, mas a constituir uma prntica excludente no ROIO du frn•tn .. • 
mo, precipitando precisamente 0 tipo de fragmentaçno que() ldr•l r rc:· 

tende superar. 
Em toda a especulaçao de Engels, do feminismo socinlism c du•J!(I· 

liçOes feminisras enraizadas na aotropologia estruturnlism, sno nmlltlfl 
os esforços para locnlizar na bist6ria ou na culrura momentos ou est ru• 
ruras que estabeleçam bierarquias de gênero. Busca-se isolar essas c~lrtl• 
ruras ou petfodos-chave de maneira a repudiar as reorias reacion4ri1U 
que naruralizam ou universalizam a subordinaçào das mulheres. Como 
esforços significativos para produzir um deslocamento crfrico dos gestos 
universalizanres de opressiio, essas reorias coostiruem parte do campo 
re6rico comemporàneo onde amadurecem novas contestnçôeS da opres
sâo. Contudo, é preciso esclarecer se essas importantes crrticas da hie
rnrquia do gSnero fazem ou nao uso de pressuposiçèies fictfcias que im

plicam ideais normativos problematicos. 
A anrropologia cstTuturalista de Lévi-Strauss, inclusive a problem6-

tica distinçâo naturez.'l/culturn, foi apropriada por algumas te6ricas fe
ministas para dar su porte eeluc,idar a distinçàosexo/gênero: a suposiçâo 
de haver um feminioo natural ou biol6gico, subseqücntemente rransfor· 
mado numa "mulher" socialmente subordioada, corn a conseqOência de 
gue o "sexo" cscl para a narureza ou a "maréria-prima" assim como o 
gênero esta para a culrura ou o "fabricado". Se a perspectiva de Lévi
Strauss fosse verdadeira, seria possivel mapear a rransfonnaçâo do sexo 
~m genero, localizando o mecanismo culrural est:lvel - as regras de 
ioterclmbio do parentesco - que eferua essa rraosfonnaçâo de modo 
regular. Nessa visilo, o "sexo" vern antes da lei, no senrido de ser cul rural 
e politicamente indeterminado, coostiruindo-se, por assim dizer, na 

65 



P-OIIIÇAO, P SICANÂLISE E A PFODU ÇÂO DA MATRIZ HETEROSSEXUAl 

"nl~llrla-pri..,a" culrural que s6 começa a gerar siguificaçâo por meio 
de! c up6s sulil sujeiçao às regrns de parenresco. 

Conrudo. o proprio conceiro do sexo-como-maréria, do sexo
tumo-insuutTienro-de-significaçâo-culruml, é uma fonnaç:lo diseursiva 
t)IIO Cltua cof'J'IO fundaçâo naruralizada da disrinçâo narureza/culrura e 
dns estntégi.-S de dontinaçao pot· ela su~1ent.1dns. A relaÇiiO bina ria enrre 
cul tura e nattJ reza promove uma relaçâo de hierarquia em que a cul tura 
"impôe~ sigojficado livremenre à narureza, rransformando-a, couse· 
qDentemenre, num Outre aser apropriado para seu uso ilimitado, sal
vnguard.1ndo a idealidade do significanre e a estrutura de significaçiio 
conforme 0 tTJ odelo de dominaçao. 

As anrrop6logas Marilyn Strarbern e Carol MacCormack argnmen
tararn que o discurso natureza/culrura nonnalmente concebe que a na
n•reza é "feminioa" e precisa ser subordinada pela cul tura, invariavel· 
menre concebidn como masculina, ativa e nbsrrara.2 Como na dialétict 
existencial da misoginia, trata·se de mais um exemple em que a raziio e 
a mente sâo associadascom a masculinidade e a açâo, ao passe que corpo 
e oamreza saO considerados camo a facticidade muda do feminino, à 
espera de sigCljficaçâo a partir de wn sujeito masculine opos!O. Como 
na dialética m is6gina, marerialidade e significado sâo termes muruamen· 
te excludentt5· A poiitica sexual que consu6i e manrém essa distinçâo 
oculta-se por cris da produçâo discursiva de uma namreza e, a rigor, de 
um sexo narural que figurarn corno a base inquestionavel da culrura. 
Crfticos do cstruturalismo, como Clifford Geerr:z, argumenraram que 
seu arcabouço universalizanre nao considera a multiplicidade das con
figuraçées culturais da unaturezan. A anâlise que snpôe sera natureza 
singular e pré-discursiva nao pode se pergunr.ar: o que se caracteriza 
como "natureza" num dado conte:xro cultural, e com que prop6sito? É 
o dualisme renlmente necess5rio? Como s3o construldos e naruraliza
dos, um no ou uo e por meio um do ourro, os dualismes sexo/gênero e 
oarureza/culrura? A que bicrarquias de gênera servem eles, e que rela
çOes de subordinaçao reificam? Se a pr6pria designaçâo do sexo é polf· 
tica, entâo o ''sexo", essa que se supôe designaçào sera mais rosca mos-
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era-se desde sem pre "fabricado", e as distinçëes centrais da antropologia 
llfruturalisra perecem dcsmoronar.l 

Compreensivelmente, 0 esforço para 1~\izar_uma narureza sexua
antes da lei parece enraizar-se no proJete ma1s fundamenral de ~ 

poder pensar que n lei parriarcaln:1o é universalmenre v~da e dere~•
de ru do. Pois se 0 gênero consrn•ldo é rudo que ex:tstc, parece nao 
nada "fora" dde, nenbuma âncora cpistemo16gica pl~ntada_ em 

um "antes" pré-cultural, podendO servir COliiO pontO de ~amda C~lSte
IIIOI6gÎCO alternative para uma avaliaçâo critica das relaçoes de genere 
existenres. Localizar 0 mecanismo mediame o quai o ~exo trnnsfom•~-se 
em gênera é pretender estabeleccr, em termos nao b•ol6g•cos, n5o ~~ o 
caclter de coosrn1çiio do gënero, seu status nao na tura! e nào necessan_o, 
mas rambém a universalidade cul rural da opressâo. Como ~ m~cantS; 
1110 ~ formulado? Pode ele ser enconrrado, ou s6 meram:nre unagmado. 
A designaçâo de sua universali~ade o.srensiva é me~os re,~cndora do que 

1 posiç:lo que explicn a opressao umversal peb btolog•a: • . 
A noçâo perse de consrruro s6 se mosrra uni ao proJete pohnco de 

ampliar 0 especrro d:lS posslveis configurac;OO d~ g~1e~o quando o me
canisme de consrruçiio do gênero implica a COIIIII~genaa deSS.1 constr~· 
Çlo Contudo se htl uma vida do corpo além da le•, ou uma recup~raçao 
do ~orpo ant;s da lei, que assim emerge como objetivo nonnauvo da 

· ' ,_,_ rai norma a[asta o foco da reoria fenùni5m dos termes teona tem~ .... , · , . 
concreros da Jura culmral coruemporânea. Os subcaptrulos a. sell'm,_so
brc psicanalise, esrruturalismo e o status e poder de suas pro•b•çôes ms· 
tinddoras do gênera, se conccntroriio precisa mente u_essa noçilo _da ~e1: 
quai ~ seu status onto16gico - é de juddico, opresswo ~ reduCJorusra 

seu funcionamento, ou cria inadvertidameme a poss•b•hdade de sna 
em ·- d ~po 
pr6pria substiruiçiio culmral? Em que medida a enu~cwçao e ".~ Cvr 
anterior ao pr6prio enunciado conrracliz per(ormatwamemc a s• mesma 

e gera alternativas ern seu lugar? 
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1, A PERMUTA CRiTICA DO ESTRUTURAUSMO 

0 dlscurso estntruralism rende a se rpferir à Lei, no singular, scguindo 

0 t~rgumenro de Uvi-Stntuss de que existe uma esmuura uni versai da 
rroca reguladora que caracteriza rodos 05 sistemas de paremesco. Segun
do As estruturas alementarcs de parentesœ, as mulhttres sao o objcto da 
rroca que consolida e diferencia as relaçôes de parentesco, sendo ofer
taOas como dore deum clii parrilinear para outto, por meio da instiruiçâo 
do casameoto.4 1\ ponte, o dore, o objero de uoca consritui "um signo 
e t)01 valor", o qunl abre um canal de inrercâmbio que atende nilo s6 ao 
objetivo (tmcional de facilitar o comércio, mas realiza o prop6sito sim
b6 lico ou ritt~alfstico de consolidar os laças intcrnos, a identidade cole· 
tiva de cada ela difcrenciado por esse ato.s Em outras palavras, a noiva 
fu11ciona como rermo relaciooal entre grupos de homeos; ela nAo tem 
urf13 identidnde, e tampouco permum uma ideoridade por ourra. Ela 
reflete a idenridade masculina, precisameore por ser o lugarde sua au· 
sêf!Cia. Os membr05 do d5, invariavelmente masculino, evoc::un a prer
rogativa da idenridade por vi• do casamento, um ato repetido de dife
reflCÎ3çiiO simb61ica. A exogamia distinguee vincula patronimicamente 
tip05 e.~pedficos de homcns. A palrilinearidade é gar:mtida pela expul· 
S;'iO rituall>1ica da.s mulheres e, reciprocamente, pela importaçâo ri rua· 
trsrica de mulheres. Como csposas, as mulheres nao s6 asseguram a re· 
produçl'io do nome (objerivo {rmcional), mas viabi lizam o inrercurso 
sirnb61ico entre cliis de homens. Camo lugar da pem10tn pat,ronfmica, 
as mulberes silo e nao s~o o signo patronfmico, pois s:io cxclufdas do 
significantc, do p1·6prio sobrenome_que porram. No matrimônio, a mu· 
lb er nilo sc qua li ficn como uma idenridade, mas somente como mn terrno 
relacional que distinguee vincula os varios clas a uma identidade patri· 
lintar comutn mas imernamenre diferenciada. 

A sistematicidade estrumral da explica~-ao de Uvi·Strauss das re la· 
ç()es de parenrcsco faz apelo a uma 16gica uni versai que parece estruturnr 
as relaç6es humanas. Ainda que Lévi-Srrauss nos revele, em Tri51es tr6-
picos, ter abatu.lonado a filosofia porque a anrropologia fornecia urna 
re.l<tura cultural mais concreL1 pora a analise tla vid3 humana, cie toda via 
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assimila essa textura cultural a uma estrutura l6gica totnlitantt, • qllll 
laz suas anâlises retornarem de fato às estrururas filos66cna des;;t>tllra 
tualizadas que ele teria pretensamenre abaodonado. Embora Kja flO'OI 
ffi leva01ar div~<rsas quest6es sobre as presunçôes de universalidltde ILl 
obra de Uvi·Strauss (assim camo em Local Knowledge ["Conbecimento 
localj, do antrop61ogo Clifford Geertz), as questôes aqui dizem respei· 
10 ao Jugar das hip6teses idtntit:lrias nessa l6gica universal, e à relnçAo 
dessa 16gica idenritâria corn o statu$ subalrerno das mulheres na reali· 
clade cultural que essa mesma 16gica busca descrever. Sc a natureza sim· 
b6)ica da troca é t'atnbém seu cararer universalmenre humnoo, e se essa 
csO:Ürura uni versai distribui "idenridades" às pessoas do sexo rnnsculino 
e uma "negaçâo" ou ~'falta" relacional e subalrerna às mulhcres, em5o a 
)6gica em questilo pode ser conresmda por uma posiçiio (ou conjunro de 
posiçôes) exclu! da de seus pr6prios term05. Como seria uma 16gica al
œmativa do parenresco? Até que pooto 05 sistemasl6gic05 idenritarios 
tempre exigem que a construçao de ideotidades socialmenre imposslveis 
ocupe 0 lugar de uma relaçAo n:lo oomeada, exclufda, mas pressupOSta 
e subseqüentemente oculmdlt pela propria 16gica? Explicita-se aqui o 
fmpeto demarcador de lrigaray em rela~o à economia falocêntrica, hem 
como o grande impulso p6s·estrururalista no seio do feminismo que 
qucstiona se uma artica efetiva do faloœntrismo exige a elitninaçâo do 
Simb61ico, como defioido por Lévi-Srrauss. 

0 caratcr total e fechado da linguagem é presumido e contesrado 
oo C"struturalismo. Embora Saussure-ènrenda camo arbitrâria a relaçao 
crure signifîcantc e significado, ele si rua essa relaç;io arbirrâria no inre
rior de um sistema lingUlstico necessariarnente completo. Todos o.~ rer· 
mos lingülsricos pressupOem uma toralidade lingülsticn de eStrururas, 
cuja integridade é pressup05ra e implicitamente evocada para conferir 
sentido a qualquer rermo. Essa opiniao quase leibniziana, em que a lin
guagem figura como uma tomlidade sistemârica, su prime efetivamenre 
o momento da diferença encre o significame e o significado, relacionan· 
do e unificando esse momento de arbitrariedade denrro de um campo 
rotalizanœ. A ruprura p6s-esmnuralista corn Saussure e corn as estruru
ras ideorirarias de uoca encontradas em Lévi-Strauss refut3 as afirma· 
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çôes de ronùidade e universalidade, bem como a presunçâo de oposiçôes 
estrurnrais bin4rias a operarem implicimmente no senrido de subjug.u a 
ambigilidnde e aberrura insisrenres da significaçâo lingüfsrica e cultural.6 

Como resultado, a discrepância entre significante e significado coma-se 
a différa nee opera ci va e ilimirada de linguagem, uansformando roda re· 
ferência em deslocamcnto porencialmenre ilimirado. 

Para Lévi·Strnuss, a idenridade cultural masculina é csrabelecida por 
meio de um ato abeno de diferenciaçâo entre clis palrilineares, em que a 
~diferença" nessa relaçâo é begeliana- isto é, diStinguee vincula ao mes· 
mo tempo. Mas a "difereuça" esmbelecida entre os homens e as mulheres 
que efetivam a diferenciaçâo eurre os homens escapa compleramenre a 
essa dialérica. Em outras palavras, o momenrodiferenciador da rroca social 
parece ser um laço social eurre os hom ens, uma uniâo begeliana enrre rer· 
mos masculinos, simultaneamente especificados e individualizados.7 Num 
nlve.l absrrnto, trat'.l·se de uma identidade-na-difereuça> visro que ambos 
os clâs retem uma identidade semelh:lnre: mnsculinos, pattiarcais e pa tri· 
lineares. Osrenrando nomes diferenres, eles particularizam a si mesmos no 
seio de uma identidade cultural masculina que rudo abrange. Mas que te· 
laçâo insrirui as mu.lberescomode objero de uoca, inicia.lmenre porœdoras 
de um sobrenome e depois de ourro? Que tipo de mecanismo diferencia
dor distn'bui as funçôes do gênero desse modo? Que espécie de différanu 
diferenciadora é pressuposra e exclu!da que h3 oa ecouomia hegelinna de 
Lévi-Strauss pela negaçâo explfcita e mediadora do masculino? Co mo ar· 
gumenm lrigaray, essa economia falocênrrica depende essendalmente de 
uma economia da différaJu:e uunca manifesta, mas sem pre pressuposra e 

1 renegada. Corn efeiro, as relaçôes enrre clas patrilineares sâo baseadas em 
um desejo homossocial (o que lrigaray cbama de "bomo-sexualidadej8, 

numa sexualidade rrcalaula e conseqüememenre desacreditada, numa re
laçdo enrre homeos que, em ultima inmncia, concerne aos laços enrre os 
ho mens, mas se da por intermédio da rroca e da disrribuiçâo bererossexual 
J.lS mulheresl 

Nurnn passagem que revela o inconsciente bomoerético da econo
min r11loo6ntricn, Lévi-Strauss aprcsenro a ligaçao entre o tabu do incesro 
~ 11 o.onsolitlaçao dos laços homoer6ricos: 
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A uoca-e, conseqü•nr:emenre, a regra da cxogillDia - naoésimplesm•nre 
a da permuta de bcos. A uoca - e, CO"""JOenremcnre, a regra da cxogamia 
que a expressa- tem c:m si me$ma um valor sociaJ. Propicia 05 mcios de 
manter os home:ns vi_ncuJados. 

0 tnbu produz a bererossexualidadc cxogâmica, a quai Lévi-Strauss 
cornpreende como obra ou realizaç5o nn1fic:ial de uma bererossexuali· 
dade nAo inœsruosa, obtida medianre a proibiç:io de uma sexualichde 
mais narnral e irresttita (bip6tese parrilhada por Freud em Três cnsaios 
sobre a U!oria da sextmlidadc). 

Conrudo, a relaçâo de reciprocidade esrabelecida enrre os homens 
~a condiçao de uma relaçâo radical de nào reciprocidade enrre home os 
e mulheres e, também, por assim dizcr, de uma nao re.laç:io entre as 
mulheres. A famosa afirmaçâo de Lévi..Srraus.~ de que "o surgimento do 
pcnsamcnro simb6Uco deve rer exigido que as mulberes, como as pa la· 
vras, fossem coisas a serem trocadas" sugere uma neœssidade que o' 
pr6prio Lévi·Strauss induz, a partir da posiçâo rerrospectiva de um ob· 
$eTVador transparente, das prerensas estrururas universais da culrnra. 
Mas a expressâo "deve œr exigido" s0 apareœ co mo inferêocia perfor· 
motiva; considernndo que o momenro em que o simbOlico surgiu n:io 
poderia rer sido resremunhado por Uvi..Srrauss, ele coujerura uma his· 
16ria necessruia: o relato toroa-se assim injuoçâo. Sua ana!ise induû u 
lrigaray a reAetir sobre o que acooteceria se "os deuses se juntassem" e 
revelassem a imprcvista aruaçâo de uma economia sexual alrernariva. 
Seu rrabalho recente, Sexes e parentês •o, oferece uma exegese crftica de 
como essa consrruçâo da rroca recfproc1 eurre homeos pressupôe uma 
ufto redprocidade entre os sexos que nilo se pode articular denrro dessa 
~oomia, assim como a impossibilidade de uomear a fêmea, o feminino 
en sexualidade lésbica. 

Se exisre um donûnio serual que é cxclufdo do Simb6lico e pOde 
porencialmente revelâ·lo como hegemônico, ao invés de tomlizaorc l.'m 
~eu al en nee, entüo tem de ser possfvel si mar esse dominio exclufdo den· 
tro ou fora dessa economia, e pensar sua interveuçâo estraregicMIIdlllc, 
nos rcrmos dessa localizaç:io. A relcitura, a seguir, da lei esrrut u mll~ht c 
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da nana ti va que t:Xplica a produçfto da diferença sexual cm se us rcrmos 
ceorra·se na flXidez e universalidade presumidas dC5S:I Ici, e, atravcls de 
uma cri rica genealôgica, busca expor seu poder de generotividade inad· 
vcrtida e auto·anuladora. Produ~iria "a Lei" es.o;as posiçôes., unilateral
mente ou invariavelmente? Pode ela geror configuraçOes de sexualidade 

que a conrestem eferivameme, ou siio essas comestaçOes inevir:'velmenre 
fanrasmâticns? É possivel especificar a gen•'Tatiuidade dessa let como va· 

riavel ou aré subversiva? 
A lei que proîbe o incesro é o locus da ecooomia de ~nresco que 

prolbe a endogamia. Lévi-Strauss afi[Jlla que a centralidade do mbu do 
incesro esrabelece o nexo significante enrre a aotropologia emutural e 
a psican~lise. Embora Lévi-Srrauss reconheça o descrédito de Totem e 
ta bu, de Freud, no rerreoo emp!rico, ele considera esse gesto de repudia 
como uma prova paradoxal de apoio à rese de Freud. Para Lévi·Strauss, 

0 incesro nao é um faro social, mas uma fantasia cultural muito difun· 
dida. Presumindo a masculinidade bererossexual do sujeito do d~jo, . 
Lévi-Strauss sustenm que "o des~jo pela mac ou irmfi, o assassinato do 
pai e o arrepenclimenro dos filhos indubitavelmeme niio corresponderri 
a nenhum faro ou grupo de faros a ocupar um dado lugar na historia. 

Mas ralvez expressem simbolicamente um son ho anrigo e vivedouro".
11 

Num esforço para afirmar a pcrcepçilo psicannlftica da fnnrasia 
iocesruosa inconsciente, l.évi·Strauss refere-se à ''magia desse sonbo, 
ao seu podcr de mol dar idéias que sâo desconhecidas dos bomens ... 
os atos evocados [pelo sonho] nunca foram cometidos, porque a cul· 
w.ra se opôe a el es em todos os tempos e em rodas os lugare(.12 Esra 
afianaçào deveras surpreeodente nos d3 uma peroepçào nâo s6 da 
visivel capacidade de negaçiio de Lévi-Srrauss (atos de incesro "nunca 
foram cometidos"l), mas rambém da dificuldade central decorrenre da 
suposiçào da eficâcia dessa proibiçâo. 0 faro de a proibiçâo existir oao 
•ignifica absoluramenre que funciooe. Ao invcls disso, sua exisrência 

11arcce sugerir que desejos, açocs e, a rigor, praricas sociais difundidas 
de incesro sâo produzidos prec:isamenre em virrude da erotizaçiio desse 
rn bu. 0 fato de que os desejos incesruosos sejam fanrasisricos nao im· 
tJIICn de modo algum que deixem de ser ~faros sociais". A queStâo é 
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nmes sa ber como mis fantasias sfto produzidus c cfetivamcnre institu!· 
tl:ts, em conseqiiênci:~ de sua proibiçâo. Al~m disso., de que modo a 
convicçao soci:tl de que a proibiçào é eficaz, aqui sinromaricamenre 
nrticulada por Lévi-Srrauss, rcnegn c, portanro, cria um cspaço social 
cm q ue as priiricas incesruosas fic:un livres para se reproduzir sem 
proscriçào? 

Para l évi-Strauss, tanta o mbu contra o :tto do incesro hererossexual 
emre filho c mlie como a fantnsin incesruosa instalam-sc como verdades 
L"lrurais uni versais. Mns como se coostirui a beterossexualidade inces
tuosa camo matriz o.çtensivameme narural e pré·artificial do desejo, e 
Ile que modo se esrabelece o dcscjo como prcrrogariva hererosscxual 
masctùina? f:'lessa perspectiva fundadora do esrruroralismo, a nawrali· 
t.1çào ranro da heterossexualidade como da ag~ncia sexual masculina 
s.lo consrruçôes discursivas em parte a lguma explicadas, mas cm roda 
parte presmn idas . 

. A apropriaçao lacatùana de Lévi-Strauss estâ centrada na proibiçào · 
do tncesto e na regra da exogamia na reproduçiio da cultura, sendo 3 

cultura primordialmenre enrendida com.o um co.njunro de esrrururas e 
~isnifrcaçô~s lingüfsticas. Para Lacan, a lei que proîbea uniao incesntosa 
entre o menino e a mae inaugura as estrururas de parentesco, uma série 
nltame~œ regu~'eomda de de~IO<.'ürneoios libiclioais que ocorrem por 
huermedto dn linguagem. Embom us estruturns da lingua!)t rri, coletiva
meme enrendidas como o Simbôlico, manrenlwn uma inÎ:egridade 00• 

rol6gica separai:la dos vârios agenres [al<\lltes pelas quais atuam, a Lei 
renfirma e ind.ividualiza a si mesma nos rermos de roda entrada infantil 
ua cu!Lura. A fala s6 emerge em condiçôes de insatisfaç;to, sendo a insa
tlsfaçào instiru1da por via da proibiçao ince5tuosa; perde·se a ;ouissam:e 
lo gozo] original pelo recalcamenro prim:lrio que fundn o sujeiro. Em 
iCII lugar emerge o signo que é amlogamenre barra do do significanre, e 
1111e busca naquilo que signifiCJ a recuperaçào daquele prazer irrecupc· 
l'llvcl. Lastreado nessa proibiçào, o sujeiro s6 fa la para desloœr o desejo 
pt las subsrituiçôes meronimicas desse prazer irrecuperâvel. A linguu11c111 

~ o residuo e a realizaçiio altemariva do desejo iosatisfeito, a produ\l<' 
uthural diversificada de uma sublimaçà.o que nunca sarisfat. '"''lnu-1ur 
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0 f~ro de a linguagem, ineviravelmentc, niio conseguir signi{icar é a 
conseqüència necessâria da proibiçâo que alicerça a possibilidade da 
linguagem e rnarca a furilidade de seus gesros referenciais. 

2. LACAN. RIVIERE E AS ESTRATéGIAS DA MASCARADA 
1 

Em termos lacanianos, pergunrar sobre o "ser" do gênero el ou do sexo 
é confundir o pr6prlo objetivo da reoria da linguagem de Lacan. 0 au tor 
contesta a prirnaria dada à ontologia na mornf(sica ocidenral c insiste na 
subordinaç3o da pergwua "o que é?" à pergunra "coma se insûrui e lo
caliza o 'sec' por mcio das praricas significanres da ecouomia pa tema?". 
A especificaçâo ontol6gica do ser, a uegaç3o e as relaçôes s.~o derermii 
nadas por uma linguagem estruturada pela lei paterna e se us mecanismos 
de diferenciaç3o. Uma coisa s6 entre elas assume a caracreri1.açâo do • 
"ser" e passa a ser mobilizada por e= gesro onrol6gieo denLro de urua 
esrrurura de significaç3o que, corn<' o Simbôlico, é cm si mesma pré-on· 

rol6gica. 
Nao b.a pormnto inquiriçio da onrologia perse, nenhum açesso ao 

s.:r, sem uma inquiriçiio prévia do "ser" do Falo, a significaçiio autoriza· 
dora da Lei que roma a diferença sexual eomo pressuposiçiio de sua prO. 
pria ïmetigibilidade. "Ser" o Falo e "ter" o Falo denotam posiçôes scxuais 
divergentes, ou n~o-posiçôes (na verdade, posiçôes impossivcis), no ime
rior da linguagem. ''Ser" o Falo é ser o "signific:mte" do de.o;ejo Jo Ourro 
e apresentar-se com'o esse significanre. Em outras palavras, é ser o objero, 
o Outro de um desejo masculino (heterossexualizado), mas também é 
roptcsemar ou renetir esse desejo. Trata·se deum Outro que constirui nao 
o limite da masculinidade numa alt~ridade femioina, maso lugarde uma 
nuu>-daboraç3o masculina. Para as mulberes, "ser" o Falo significa renetir 
o poder do Falo, sigtùficar esse poder, "ineorporar" o Falo, prover o lugar 
trn que cie penetra, e signïficar o Falo media me a condiç3o de "ser" o seu 
Omru, sua ausencia, sua falta, a confirmaç,io dialética de sua identidade. 
/\o afirmar que o Outro a quem falra o Falo é aquele que IÎ o Falo, Lacan 
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sugere clarameme que o poder é cxercido por essa posiçiio feminina de 
mio t~r, e que o sujeito masculino que "tem" o Falo precisa que esse Outro 
confirmee, eonseqllentemenre, seja o Falo em seu senrido "ampliado". l3 

Essa caracrerizaçiio ontolôgica pressnpôe que a aparência ou efeito do 
.~er é sem pre produrido pelas esrrururas de significaç3o. A ordem simbôlica 
cria a inteligibilidade culrural J>Or meio das posiçôes muruameme exclu
ilcntcs de "rer" o Falo (a posiçâo dos bomens) e "ser" o Falo (a posiçiio 
p.1radoxal das mulheres). A imerdcpendência dessas posiçôes evoca as 
rsrrururas hegelianas da reciprocidade falba enrre o senhor e o escravo, 
parricularmenre a inesperada dependêucia do senhor em relaçào no escra
vo para escabeJecer b"Ua pr6pria identidade, media ote reflexiio, 14 Lacan, 
tutreranro, mon rn esredrama num domrnio fanms(srieo. Todo esforço para 
r>tabeleœr a idenridade nos rermos dessa disjunç3o enrre o "ser" e 0 "rer'' 
rrroma às inevirâveis "falta" e "perda" que :t!icerçam sna eonsrruçiio fan
tnslstica e marcam a incomensurabilidade do Simb6lico e do real. 

Se 0 Simb61ico é compreendido como uma estrurura de significaçao' 
~uhural universal, em parte alguma plcnamenre excmplificada no real, faz. 
.cmido perguntar: o que ou quem significa o que ou quem nessa hisrôria 
ueo~ensivamenre transculturall Ess.1 pçrguma, con ru do, insere-se num con
lrxto que pressupôe um sujeito como significantc e um objero como sig
nlficado, a dicotomia episremol6gica tra<Îicional da filosofia anres do des
k,...mento estruturalista do sujeiro. Lacan quesriona esse é:squema de 
'~ll'lllicaç3o. Ele a presenta a rel:!ç3o entre os sexos cm rèrmos que revelam 
oi "cu" fahmre como um efeito maseulinizado do rccalcamenro, que figura 
HllnO um sujcito aurônomo e auro-referido, mas cuja pr6pria coerê.ucia é 
I"IStn em questâo pelas posiçôes sexuais que exclui no processo de forma
\ o da idenridade. Para Lacan, o snjeiro s6 passa a existir - isto ~ s6 
olimcça a colocar-se como lliT1 significante auto-rcferido no corpo da lin
KIIUJlcm - sob a condiçiio de um recalcamenro prùuârio dos prnzcre-~ 
IIIH'~IUosos pré-individuados associa dos oom o oorpo ma remo (entao re· 
o4k.ldo). 

0 sujeiro masculino sô se manifesta para originar signifiœdos e, JlCir 
101~lo dis.o;o, significar. Sua autonomb aparememeorc auro-referidn rom .a 
•ouhor o recalcamenro que, ao mesmo tempo, é sua base u n JlO~•ihtU 
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dade perpétua dc seo deslastre.1memo. Mas es.~e processo de constitui
çào do semido exige que as mu! heres reflitam esse poder masculino e 
confirmem por roda a parte a esse poder a realidade de sua nuronomia 
ilus6ria. Essa ure fa se conftmde, para dizer o mlnimo, quando a deman
da de que as mulheres refliram o poder aurônomo do sujeiro/significanre 
masculino rornn-se essencial para a construçao dcssa auronomin, toman
do-se, assim, a base de uma dependéocia radic:ù que na verdade solapa 
a funçào a que serve. Além disso, porém, essa dependência, ainda que 
negada, rambém é buscada pelo sujeiro masculino, pois a mulhcr como 
signo garante é o corpo materne deslocado, a promessa va mas persis
tenre de rccupernr o gozo pré-indivïduado. As.~im, o conOito da mas
culinidade parece ser precisamcnte a demanda deum reconhecimemo 
pleno da autonomia, o quai encerrara - mmbém e todavia - a pro
messa de urn rerorno aos ptazeres plenos anreriores ao recalcamenro e 
a individuaçao. 

Diz-se que as mulheres "silo" o Falo no sen ri do de mante remo poder 
de refletir ou repri!Sentar a "realidade" das post:oras auro-referidas do su
jeiro masculine, urn poder que, se retirado, romperia as ilusôes fundadoras 
da posiçào desse sujeiro. Para "ser" o Falo, refleroras ou garanres da posi
ç5o apareme do sujeiro ma.=lino, as muU1ercs têm de se rornar, rêm de 
"ser" (no seotido de "posarem como se fossem") precisamenre o que os 
homens nilo silo e, por sua pr6pria fu! ra, esrabeleœr a ftmçào essencial dos 
homens. Assim, "ser" o Falo é sem pre "ser pata" um sujeiro masculine que 
busca recpnfirmar e aumeorar sua idenridade pela recoohecimento dessa 
que "é para". Num senrido vigoroso, Lacan contesta a nOÇtio de que os 
homens signï6quem o significado das m11lher~~s, ou de que as mulher~~s 
signifiquem o significado dos IJOmens. A divisll.o e a rroca entre "ser" e 
"rer" o Falo é esrabelecida pelo Simb6lico, a lei patema. Claro, parte da 
dimensâo cômica desse modelo falho de reci1>rocidade é que tanto a po
siçao masculina como a feminina s.~o sigoificadas, perrencendo o signifi
canre ao Simb6lico, o quai nunca pode ser mais do que nominalmente 
assumido por ambas as posiçôes. 

Ser o Falo é ser significado pela lei parerna, é mnro ser seu objero e 
iosrrumento como, em rem10s esrrururalistas, o "signo" e a promessa de 
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seu poder. Conseqüenremenre, como objero consrituîdo ou significado 
de troca pelo quai a lei patcrna esrendc seu poder e o modo como se 
apresenra, dh-se que as mulheres siio o Falo, isro é, o emblema de sua 
circulaçào comin ua. Mas esse "ser~ o Falo ~ necessarbmente insaclsfa
t6rio, na medida em que as mulhcres jamais podenio reOerir plenamentc 
essa lei; algumas feministas a.rgumenram que fsso ex(giria umn renuncia 
ao pr6prio desejo das muJhercs (orna dupla renuncia, de faro, corres
pondeore à "onda dupla" de recalcamenro que Freud afirmou fundar a 
feminilidade) 15, o que representaria a expropriaçao desse desejo como 
um desejo de n~o ser nada além do renexo, do garante da necessidade 
difundida do Falo. 

Poroutro lado, d~-seque os homens ~têm" o Falo mas nunca o "sâo", 
no sentido de que o pênis nao é equivalente à Lei, e mmca podera simbo
liz4-la pleoamente. Assitn, verifiCl·se a impossibilidnde nccess:lrin ou pres
suposrn de todo esforço para ocupar a posi~iio de "ter•· o Falo, com a 
conseqiiência de que ambas as po.~içôes, a de "ter" ou a de "ser", devem 
ser emendidas nos tennos de L1can, como fracassos cômicos,rodavia obri
gados a articular e encenar essas impossibilioodcs repetidas. 

Mas, como as mulheres "pnrecem" ser o f.alo, a fa! ra que encarna e 
afirma o Falo? Scgundo Lacan, isso se faz através da mascaradn, efeiro 
de uma melaocolia que é essencial à posiçào [eminina como ml. No en-, 
saio ·:A significaçao do Falo", ele escreve sobre "a.' relaçôes entre os 
sexos~: 

Digamos que: ts~s reJaçôts giror5o em rorno de um ser c de urn ter que, 
por se reponarem a u.m signific::anre, o falo, rëm o efeito contr.Srio d~ por 

um la~o, dar realidadc aosujeno nesse Slgmficante, e, por outro, irreahur 
3$ relaçôes a sere1n significadas.16 

Nas linh.1s imediaramente subseqüentes, Lacan parece referir-se à 
aparência de "realidade" do sujetto masculino, assim como à "irrealicJ.,. 
de" da hererossexu:ùidade. Ele também parecc referir-se à postçào das 
mulheres (minha inrerveuçiio esr:i entre colchcres): "E isso pela inrer
venç1\o deum parccr que substitui o ter (exige-se uma substituiç.'io, sem 
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duvida, pois diz-se que as mulheres nâo 'rêm'), para, de um lado, pro
regë-lo e, do outro, mascarar sua falra no ourro. K Embora nao se expli· 
cite aqui propriamente o gênero gramatical, parece que Lacan est~ des· 
crevendo a posiçilo das muUteres para quem a "falra~ é caracrerfstica, 
precisando portanto sec mascarada, c que, num sentido incspedfico, 
carcceon de proteçâo. Lacan afirma cntâo que essa situaçiio produz "o 
efeito (del projcrar inreirameme as mnnifestaçôes ideais ou tîpicas do 
compormmcnro de cada um dos sexos, a té o limite do aro da copujaçâo, 
na comédi:1". (701) 

Lacan continua sua exposiçâo sobre a comédia bererossexual, ex· 
plic:mdo que esse "pareœrK o Falo que as mulheres sao compelodas a 
represenrar é inevimvdmente 111110 mascarada. 0 rermo é signilicauvo 
porque su gere senti dos comradit6rios: por um lado, seo "~er", a C'S Jl~
cificaçilo omol6gica do Falo, é uma mascarada, emao isso pareceria re· , 
duzir rodo ser a uma forma de apnrência, a apnrência de ser, com a 
couseqll~ncin de que roda a onrologin do gênero é redutivcl a u on jogo 
de a pa reneins. Por ourro lado, masotrada sugere que existe um "ser" ou 
uma especific.1çao ootol6gica da feminilidnde anteriorà mascarada, um 
desejo ou demanda feminina que ~ mnscarado e ca paz de revdaçâo, e 
que, na verdade, pode pressagiar uma ruptura e deslocamento even tuais 
da economin significanre falocëomica. 

Podem-se discemir pelo mc nos du as rorefas muitodiferentes a pnroi r 
da esrrurura nmbigua da analise de Lac.1n. Por um Jado, potle-se com· 
precn<.lcr a onnscaradn como a produçilc• pcrformatiua de mua oncologin 
sexua1, uma aparência que se faz convinctnte como "ser,'; por outro 
la<.lo, pode·se 1er a mascarada como a negaçilo deum desejo feminine, 
a quai pressupôe uma feminilidade onrol6gica anterior, regularmenre 
nilo reprcsenmda pela econornia f:llic:t. lrigaray observa nesse semide 
que "a masc:trada ... é o que as mulheres fazem ... para participar do de
sejo masculine, mas ao custode abrir miio do delas mesmas".17 A pri· 
rn eira rare fa envol veria uma reflex 5o .:rit ica sobre a ontologia do gênera 
co mo (dcs)consrruçâo imitariva e, talve~, busca ras possibilidades m6veis 
da distinçno cscorregadia entre "p"'cccr" e "ser'', umn radicalizaçao do 
dimensao "cômica".da onrologin sexual, s6 parcialmenre empreendidn 
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por Lacan. A segunda inicîaria esrr.uégins feministas de desmascararnen· 
ro para recuperar ou libermr qualquer desejo feminino que tenha per· 
manecido recalcado nos termos da economia fâlica.'S 

Talvez essas direçôes alremativas nâo sejam râo muruamenre exclu
dentes quanta parecem, pois as aparências s.'io c.1da vez mais duvidosos. 
As reflexôes sobre o sigoificado da muscanoda em Lac.1n e em Womanliuess 

as a Masquerade l" A feminilidade como disfarcej, de Joan Riviere, silo 
muito diferenres, em sua inrerprernçilo, prccisamente daquilo que é mas· 
carado pelo disfarœ. É.a mascarada a conseqüêncîa deum desejo feminino 
que rem de ser negado e, assim, transfonnado numa fa! ta que rtm rodavia 
de se manifesror de algum modo? É a mascarada a conseqfrência de uma 
negaçiio dessa falra, no inruito de parecer o Falo? Constr6i a mascarada a 

feoninilidade como reflexe do Falo, para disfarçar possibilidades bissexuais 
que, de OUlrO modo, poderiam romper a COIIStruçiio sem suturas da femi· 
nilidadc hcteo·ossexualizada? "fransformn n onascarada a agressiio e o mcdo 
dt repreSlllias em seduçiio e fierte, como sugere j oan Riviere? Serve ela 
primariamente para oculmr ou recalcar uma ferninilidade ja dada, um 
desejo feminine que pode,estabelc:cer uma aheridade insubordinada ao 
sujeito masculino e expor o neœssârio CraC2SSO da masculinidade? Ou sera 
a mascarada o meio pelo qùa] a pr6pria feminilidade é inicûzlmenlt! esrn· 
belecida, a pr~tica excludeme da formaçâo da identidade, em que o m:tS-
culino ~ eferivameme exclufdo e insralado como exrerno às fronteirns de 
uma posiçâo corn a ma rea feminina do gênero? 

Lacan continua a citaçiio menc.ionada acima: 

Por m•i• paradoxal que possa parecer essa formulaçlio, dilemos que é para 
ser o falo, isto é, o signifiClUltc do dcsejo do Outro, que a mulbcr wo rejeit.tr 

uma parcda esseodal da feminihdad<, nomeadamemc todos os seus alributos 
na noascarada. É pelo que ela nâo é que ela pretende ser descjada, ao mesmo 
tempo que amada. Mas da cncontra o significamc de seu prôprio desejo no 
oorpo daqucle a quem sua dcmando de amor é cndereçada. Nn<> oonvém 
csquecer que, sem diivida, o 6rgâo que se rcveste deS$0 funçlio signific"nrc 
odqulre um valor de fetiche. (701) 
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Se esse "6rgâo" inominado, presumivelmente o pênis (~arado corn~ 

0 
Yahweh hebraico, que nunca é mencionado), 6 um feoche, como. e 

possfvel que 0 esqueçamos rao facilmenre, como presume o ~r6pno 
Lae<1n? E que "parce la .-ssencial de sua feminilidnde" deve ser re1~•.rada? 
Trarar·SC·Îa uma ve?. mais, da parte inominada que, uma vez re1e1tada, 
aparece co.:.o falra? Ou sem a pr6pria falta que dev~ s?r rej~ir~da, para 
que a mulher possa parecer o pr6pdo Falo?. É.o carâte~ momma~~ de_ss: 
.. rcela essencial" 0 mesmo carâter inommavel peronente ao 6rgao 
pa d 1Nao 

masculi11o, o quai n6s corremos o risco permaneme e esquecer. . • 
sen\ precisameore esse esquecimemo que constirui o recalcament~ Slfua· 
do no cerne da mascarada feminina? Trarar-se·•a de uma masculuudade 
presurnida que rem de ser abandonada, para que pareça ser a falta que 
co•~Eirma e, conseqüenrcmeme, é o Falo, ou de uma possibili~ade ~iilica 

ue rem de ser negada, para se ttansfotmar na falta que coo!Jrma. 
q Lacan esclarece sua posiçiio ao observar que "a funçâo da ma·scara ... 
domina as idenrificaçôes em que se resolvem as recusas da demanda (de 
amorl"· (702) Em outras palavras, a mâscara é parte da ~srratégta mcor· 
poradora da melaocolia, a assuoçào dt atribmos do ob,ero/O~~ro per· 
di do na quai a perda é a conseqtiêocia de uma recusa amorosa. 0 faro 
de q~e a m5scara "dominar" e "resolver" essas recusa~ sugere que a 
apropriaçào é a estratégia median te a quai essas recusas sao elas m~smas 
recusadas, numa du pla negaçâo que reproduz a esrrurura da 1denudade 
através da absorçâo melanc61ica tbquele que é, corn efeiro, duas vezes 

perdido. 
Significativamenre, LaC:lll situa a discussâo sobre a mâscara em con· 

jumo corn a explicaç.âo da homossexualidade femlll1Da. Ele af_irma que 
"a homossexualidade feminina ( ... ), como mostra a observaçao, one~; 
ta-se por wna decepçao que re força a vertente da demanda ~e amor . 
(702) Quem esta observando e o que esta sendo observado sao coove· 
nientemente suprimidos aqui, mas Lacan ncba que seq comentâ~•o é 
6bvio para todos os que quiserem observar. 0 que se ve p~r me1o d~ 
"observaçâo" é 0 desuponmmentQ fundante do homossexuahsmo fe~· 

• 
0 

c n nue esse desapontamcnro evoca as rem sas dominadas,lrcsolvt· 
mo , ' " l'd d f das pela mascarnda. "Observa-se" também que a homossel<UU' a e e-
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minina esta de algum modo .<ujeita a uma idealizaçâo rcforçada, uma 
demanda nmorosa persognida às c.xpensas do dcsejo. 

Lacan continua seu paragrafo sobre" ''homossexu•lidade fentinioa" 
com a afirmaçiio parcialmente citada "cima: ''Esses comenr:irios mere· 
ceriam ter maiores nuances medianre LLm reroroo à funçào da mâscara, 
na medida em que ela domina as idemificaçoes cm que se resolvem as 
recusas da demanda", e, se a homossexualidade [eminioa é compreen· 
didacomo a conseqiiência deum desapont:tmenro, "como mostra a ob· 
servaçâo'', emâo esse desapontamenro rem de aparecer, e aparecer cla
ramenre, para poder ser observado. Se Lacan presume que a 
homossexua ljdade feminina advém de uma hererossexualidade desa· 
ponta da, como se diz mosrrar a observaçâo, nan poderia ser igualmeme 
claro para o observador que a heterossexuaUdade provém de uma ho
mossexualidade de.'<l!pOntada? É a mascara da homossexual feminina 
que é "observada", e se assim for, que expressiio claramente legfvel for· 
nece provas desse "desapontamenro" e dessa "orienrnçâo", bem como 
do deslocameoro do desejo pela demanda (idealizada) de amor? Talvez 
Lacan esreja sugerindo que o que é claro para a observaçiio é o status 
dessexualizado da lésbica, a iocorporaçâo de urna recusa que aparece 
como ausência de desejo.20 Mas podemos eorender que essa condusâo 
é o resultado necess~rio de uma observaçâo realizada a partir de um 
ponro de vista masculioo e hererossexualizado, o quai toma a sexuali
dade lésbica corno recusa da sexualidade pér se, somenre porque a se
xualidade é presumida heterossexual, e o observador, aqui enrendido 
como heterossexual masculino, esta claramenre sendo recusado. Ora, 
nao seria essa explicaçiio a conseqüência de uma recusa que d~;saponra 
o observador, cujo desaponramenro, rejeitado e projetado, é rransfor
mado no traço essencial das mulheres que efetivamenre o recusam? 

Num deslizamenro caracreristico nas posiçôes pronominais, Lacan 
nilo consegue deixar claro quem recusa quem. Corno lei tores, comndo, 
nôs devemos compreender que essa "recusa" flumame esta vinculada 

' de modo significativo, à mascara. Se toda recusa é finalrnenre uma leal· 
dade para corn ourro laço no presence ou no passado, a recusa é ao 
mesmo rempo preservaçâo. A mascara oculra assim essa perda, mas a 
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preserva (e nega) por meio de sua orultaçâo. A mascar~ tem uma dupla 
funçâo, que é a dupla funçâo da mtlancolia. Ela é assumida pelo pro
cessa de incorporaçâo, que é uma maneira de inscrever e dc:pois us;~r 
um.~ idennficaçâo melanc6lica dentro e sobre o corpo; com ere,ro, é a 
significaçâo do corpo no mo Ide do Ouao que foi recus.1do. Dominada 
medi~nte apropriaçâo, roda recusa fracassa, e o rerus.1dor se torna parte 
da pr6pria idemidnde do recusado, corna-se, na verd~de, a recusa psf· 
quica do recusndo. A perda do obje:o nunca é absolura, porque é redis· 
rribulda numa fromcira pslquica/cœporal que se expande para incorpo· 
rar essn pcrda. lsto sin1a 0 processo da illcorporaç~o do gêncro na 6rbita 
mais ampln da melancolia. 

Puhlicado em 1929, o ensaio de Jo•n Riviere Womanlineu as a 
Masqucradell introduz a noçâo da feminilidade como mascarada, nos 
rermos de umateoria da agressâo e ~a resoluçâo de conOitos. À primeira 
visra, essa teoria parece muito disr~re da amlise lacaniana dn mascara· 
da, em rermos de comédia das po:içôes sexuais. Ela começa com um 
respeitoso exame da t:ipologia de tmesr jones do desenvolvimenro dn 
sexualidade feminina nas formas h!terossexunl e homossexual. Conru· 
do, concentra sua atençâo nos "tiros inrennedifuios" que obscurcoem 
as fronreiras enrre o hererossexuale o homossexual, quesrionando im· 
plicimmentc a 0.1pacidade descritiVJ do sisrema classificm6rio de Jones. 
Num coment~rio que rem ressonârda corn a fâcil referência de L:tcan a 
"observaçao", Riviere busca reCOI'l:r à percepçllo ou experiencia mun· 
dana para validar scu foco nesses 'tipos inrermedi~rios": '1N:t vida co
tidiana, enconrram·se constantemtnte t:ipos de homens e muUteres que, 
embora principalmeore heterossextaisem seu desenvolvimenco, exibem 
claramenre caracrerfsticas marcancs do outro sexo." (35) 0 que nqui é 
mais 6bvio é a classificaçllo que cordidona e estrurura a perccpçâo dessa 
misrura de arnbutos. Claramenre, ùviere parte de noçOes estabelecidas 
sobre o que é extbir caracrerlstiC3!sexuais, e como essas caracterisricas 
ôbvias slo compreendidas como ecpressando ou reOetindo umn oneo
mçllo sexual ostensiva. 22 Essa pet:epçâo ou observaçâo n5o s6 supôe 
umn corrcl1çlo enae carat'teristic.s, desejose "orienroÇ(>es":U, mas cria 
e$.~ unidade por meio do pr6pricaro perceptive. A unidade posrulada 
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por Riviere entre os arributos do géneroe urna "onenmçlo" naturahzada 
aparece como um cxcmplo d~quuo a que Wittig se refere como a "for· 
maçâo imagman:t" do sexo. 

Todav~a, Rtv1ere questtona ess:ts upologias naturaltt.ldas ao bzer 
um apclo a uma cxplicaçlio psicanalirka que situa o ~lltlllflt-:tdo do~ atri· 
buros confuses do gënero na "imeraçlio dos conOiros". (.lS) Slgmficau
vameme, ela commsra esse upo de reoria pstcanalinca corn outro que 
reduz a presença de nt:ributos ostcnsivameme rnnscultnos numa mulher 
a uma "rcnd€ncia radical ou fundnrnenml". Em ourras pal.wras, n O<Jtti· 
siçâo de tais atributos e a consumaçiio de wna ortclll:tÇào herero!>Scxual 
ou homosscxual S.~(;J pruduzidas medianrc a rcsoluç~o de connitos que 
têm por objctivo a eltminaçiio da angûsrin. Cirnndo Ferenczi para e~ta· 
belecer urna nnalog1a corn sua pr6pria explicaçâo, Riv1erc es~-reve: 

Fere: nez.• rrssahou ... que os ho mens homossexu:us exa.grram su ;a hclC"ros· 
sexu~lid3de como "dcfesa" contra Sui.l homoSStxualnbde. Tem;.tttl mos.· 
trar que as mulltcn:s que d<.<cj.un a m•scuhmdaJe podcnt tolocar uma 
mâscar2 de f~1mn•hd:.dc- para evnou a angûsna, e a rcrn1d3 rcprc~li.t dos 
homcns. (35) 

Nao ficn claro qunl é a forma "exagerada" de hctcrossexualtdade 
que o hornem homossexual preterl'>.1mente exibiria, m~s o fenôrncno 
sob escr111fnio aqui pode apcnas ser que os hornens gnys simplesmcme 
podem niio pnreccr rnuito diferentes de seus equivalentes hetcrosse· 
xunis. Essn fnlra cie um estilo ou aparêncio abertnmenre difcrenciadores 
s6 pode ser dingnosricnda como "defesa" sintornarica porque o homern 
gay cm questio n:io corresponde à idéi:t de hornossexunl que o analista 
formou e nurriu a partir de estere6upos culrur:tis. Uma anahse lacaniana 
argumenraria que o ~11posro "exagere~ do bomem homossexual de 
quaisquer atributos que figurem como urna hererossexuahdnde a parente 
represenrnria uma tenta ti va de "ter" o Falo, uma posiçllo de sujette que 
tncerra um desejo attvo e heterossexua.lizado. De mnneira semelhanre, 
n "rnâscarn" das "mulheres que desejam a mascultntdade'' podc ser m· 
rerprerada corno utn csforço para renunciar a "rer" o Fa lo, de modo a 
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evitnr a retaliaç5o daqueles de quem o Palo ter:i sido obrido .~:cd~anre 
casnaçâo. Riviere explica o medo da reUiliaçao como co~quencoa da 

fan!l!>Î3 da mulher de tom ar o lug:n do homem, matS preasamcnte, do 
pai. No caso que eb pr6prin examina, e que alguns consoderam se.' au
tobiogrâfico, a rh·alidade corn o pai nâo se dâ em tor~o do des;Jo_ da 
m:le, como se poderia esperar, mas do lug>< do pao no doscurso pu~hco, 
como orador, conferencism ou esc:ritor- isto ~. como usu:ir~o de sognos 
ao tnvés deum signo-objeto ou elemento de troca. Esse deseJO cawador 

1
ode ser comprccndido como o desejo de abandon>~ o stat~s de mu

lher-como-sogno, para aparecer como sujeito no intenor da hnguagem. 
Ora. a analogia que Roviere traça entre o homem _homosseKual e a 

mulhcr mnscnrad> nâo é, na opiniao dela, uma analogon en~e a homos-
1 (sexualidade masculina e feminin:o. A feminilidàde é assum~d." r:ta mu· 

lhcr que udese)a a masculinidade", mas que reme as consequ~n~as re ta· 
• · d asculinidade. A liadoras de nssumir pubhc:omente a aparenaa e ."' . 

m~sculinidade é assumida pelo homossexunl mascuhno que, presunu· 
vclmente busca esconder - nao dos outros, mas de so mesmo - uma 
feminilid.~dc ostensiva. A mulher assume a mascara delt'beradamente, 
para ocultar sua masculinidade da platéia masculina que ela quer ClS'_'ar. 
Mas diz-se que 0 homcm homossexual eKagera sua "het~rosscxunlida
de" (significando aqui uma masculinidade que the pe:rrure passar por 
hererossexu:ù?) como "dcfesa", inconsciente, porqu~ nao pod~ reconhe
cer sua pr6pria homosse)(Ualidade (ou serâ o analtSra que nao a reco
nheceria, caso fosse sua?). Em outras palavras, o homossexu:ù mnscu~o-no 
cha ma a si a rewliaçâo inconsciente, desejando e temcndo ns consequen· 
cias da casuaç~o. 0 homossexual mnsculino nao "conheoe" sua homos
sexualidadc, ainda que Perena.i e Riviere ap~ememenre a conheçam. 

Porém, conhece Riviere a homossexuahdade da mulher na ma~
carada que ela descreve? Quando se trata da contrnpartida ?•. anal~gia 
que ela mesma esrabelcce, a mulher que "deseja a m~hnodade ~ 
é homossexual por sustenrar uma idenrificaç5o mascuhna, m:U nao 
nos termos t.lc uma orienmçao ou descjo sexunl. lnvocando maos uma 
vez a tipologia de joncs, como se fosse um escudo falico, ela formul_a 
uma "defesa" que desogna como =xual uma classe de homossexllllls 
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femininas compreendida co mo do ri po mascnrado: "Seu primeiro gru
po lél de mulheres homossexuais que, embora n~o se interessem por 
outras mulheres, desejam o 'reconhecintenro' da sua masculinidade 
pelos homens e afim1am ser igua is aos homcns ou, em outras palavras, 
homcns elas pr6prias." (37) Como em Lacan, a lésbica é representada 
aqui como uma posiçâo asscxual, uma posiçao que, a rigor, recus.~ a 
seKualidade. Para completar a analogia nnrerior com Ferenczi, dtr·SC·ia 
que essa descriçoo aprescnm n "defesa" contra a homossexualidade 
feminina como sexua/idade, rodavia compreendida como a estrurura 
renexa do "homem homossexual". Conrudo, nâo h~ maneira clara de 
1er essa descriçâo de uma homossexualidade feminina que nâo concer
ne no desejo sexual por mulhcres. Riviere queria que acredit•lssemos 
que essa curiosa anomalia tipol6gica nao pode scr reduzida a uma 
homossexualidade ou heterossexualidade feminina recalcada. 0 que 
se oculta uâo é a sexualidade, mas o 6dio. 

Umo imerprctaçâo possrvcl é que a mulher na mascarada deseja a 
masculinidndc para enrrar no disatrso pûbüco corn homens e, como 
homem, como parte de uma rroca masculina homoer6tica. Eexammente 
porque essa troca masculina homoer6ticn significoria a casrraçâo, ela 
teme a mesma reraliaçâo que motiva as ''defesas" do homem homosse
xual. Ora, talvez a feminilidade como mnscarada dcvo desviar-se da ho
mossexualidade masculina - sendo esm a pressoposiçâo er6tica do dis
curso hegemônico, a "homo-scxualidnde" que nos sugere lrigaray. Em 
qualquer caso, Riviere nos faria considèrar que tais mulheres mantêm 
uma identificaçao masculirulnlio p:1m ocupar uma posiç~o oa interaçâo 
sexual, mas, ao invés disso, para dar cominuidade a uma rivalidade que 
nâo rem objeto sexual ou, pelo menos, que n~o tem neuhum que ela 
nomcie. 

0 texro de Riviere oferece uma ma neira de reconsiderar a qucs
tao: o que é mascarado peln mascara da? Numa passagem-chave que 
marca seu afast11menro da an~lise resuita demarcada pelo sistemn cbs-
5ificar6rio de jones, ela sugere que a "mascarada" é mais do que uma 
c:~racterfstica do "ripo intcrmedi:irio", que é central para roda "fe
minilidade": 
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0 leiror pode agora persunw c:omo defino • fem11uhdade, ou onde esTa· 

lx:lcço a fromeira entre • leminilidade genufna c a "moscarada~. M.nha 
susesmo, eontudo, 6 que nao hô tai diferença; mdicnis ou supcrficiais, elas 

sao a mesma c:oisa. (38) 

Essa recusa a posrular uma ferninilidade anterior ao mimetismo e ~ 
mâscara t retomada por Stephen Heath no artigo "joan Riviere and the 
Mascarade", como comprovaçâo da noçâo de que a "feminilidade au
réntica é esre mimetismo, 4 a mascarada". Abraçando a posrulaçâo da 
libido como masculina, 1-leath conclui que a feminilîdade é a negaçno 
dC$SB libido, a "dissimulnçao de uma masculinidade fundamenral".24 

A feminilidade corna-se uma mâscara que domin:Vresolve uma ideo
ti[icaçâo masculirut, poi$ a idenrificaçâo masculina prod112, na suposra 
marriz hererossexual do desejo, um desejo pelo objeto feminino, o Falo; 
conseqUenremente, portar a fcminilidade como m:lscara pode reve~ar 
uma recusa da homossexualidade feminina; e, ao mesmo rempo, a tn· 

corporaçâo hiperb6lica desse Ourro feminino <tue é recusado - ~~rma 
peculiar de preservar e proteger esse amor no cfrcnlo de nnrc1S1smo 
melanc:61ico e negatlvo que resulta da inculca psfquica da bererossexua· 

lidade compuls6rûl. . 
Uma leirura posslvel de Riviere é que da tem medo de sen pr6pno 

falicismoll - isto é, da idenridade fâlica que se arrÏ$ca a revelar ao longo 
de seu rexro, de sua escrira, a rigor, da escrica do falicismo qne seu pr6prîo 
ensaiooculrae expressa. Contudo, o queela busca negareexpressa ao tor
nar-se o objero que ela mesmn se proibe de a mar pode ser men os sua pr6-
pria identidade masc:ulina do que o desejo masculino herer~ssexual qu~ ~ 
sua assinarura. Essa é a condiç:lo produzida por uma matnz que explica 
todo desejo de mulheres, por pane de sujeiros de qualquer sexo ou gênero, 
como originario de IIII1ll posiçâo masc:ulina, bcterossexual. àlibido-como
masculino é a fonte de que brom, presumivelmtllte, toda seJCUalidade pos
sfveJ.26 

Aqui a tipologia do gênero e da sexualidade prtdsa dar lugar à ex· 
phcaçllo discursiva da produçâo cul rural do gilnero. Se o analisando de 
Riviere t um homossexual sem homossexualidade, mlvez seja porque 
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C$S3 Opçâo ia é recusada a ela; a exiStêncin culruml dessa proibiçao e~t-3 
no espaço da cooferência, dererminando e diferenciando sua posiçao de 
ornd_orn e b"Ua plaréia prlncipalmenre masculinn. Bmbora tema que scu 
des~JO c.1strador possa scr pcrcebido, ela nega a existência de uma co1n. 
pct1çùo em romo de um objero comum de desejo, sem o quai faltarîa 
confirmaçâo e signo essencial à identificaçâo masculin a que ela reconhe
ce. Ora, sua explicaçâo pressupée n primazia da agressao sobre a sexua
lidade, o desejo de castr.tr e romar o lugar do SUJeiro masculino u 
desejo admiridamente enraiUldo numa rivalidade, mns que, para eia, : 
exaur~ no aro de deslocamenro. Mas seria ûtil formular a questiio: a qut 
fanras1~ se:cual serve essa ngressiio, e que sexualidadc auroriza ela? Ain da 
que o d~reno de ocupar a posiçâo de usu:irio da linguagem seja o objetivo 
apareme da agressao do analisando, podemos pergunmr se nao h:i um 
repudio do feminino, que prepara essa posiçâo no inrerior do discurso 
•. r~ssurge învariavelmenre como o Outro-f-alico que confirmara fama
SISUcamente a auroridade do sujeîro falaote. 

Podcmos eot·ao rcpensnr as pr6prias noçOes de masculinidade e fc
minilidade, entenclidas nqui como enraizadas em invesrimeoros homos
sexuaîs nllo resolvidos. A recus:l/dominaçâo melanc6lica da homosse
xualîdade culmina na incorpornçâo do obJeto do desejo do mesmo sexo 
e ~urge na construçâo de "narurezas" sexua1s dîstimas, as que exige rn 
e m~muem ~us oposros por cxclusiio.Ainda ~im, presumir a primalia 
da b1ssexuahdade ou a caracrerîzaç1io primâria da libido co mo masculina 
nfi_o ext>li~ a consrruçao des.1as vârias "primazias". Aigu mas explicnçôes 
ps1cannlrucas argumenrrun que a feminilîdade baseîa-se na exdus5o do 
masculino, sen do o ma.o;culino uma ''parre" da composiçâo psîquica bîs
sexual. Supôe-se a coexisténcia desse binario, e emâo intercedem 0 re
c:alcam_e~ro e a cxclnsâo, para fnbricar, a parùr dele, îdcntidades de se
nero d1stmms, corn o resule~do de que a identidadc é sem pre j:l inerenre 
o uma disposiçâo bîssexual que, por meio do rccalcmnento, é sepnroda 
em suas partes componenteR. Num senti<.lo, a rcsrriçâo binâria sobre a 
culrura coloca-se como a bisscxualidade pré-culmral que se clividc na 
familîaridade hererossexual por v1a de seu advenro na "culrura». Oesd~ 
o com~o, conrudo, a resrrîçâo bin:iria à sexualidade mosrra clara meme 
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que a culrurn nao ~de modo algum posterior à bissexualidade que ela 
supoStamenre reprime: ela constirui a matriz de inteligibilidade pela quai 
a pr6pria bissexuaiJdade primâria se roma pensâvel. A "bissexualidade" 
posrulada como fundaçâo psfquica, e que se diz ser recalcada numa data 
posrerior, é uma produçâo discorsiva que afirma scr anrcrior a todo 
discurso, )evada a efe1to mediante pnhicas exdudenres compuls6rias e 
geradoms de uma hetcrossexualidade normar.iva. 

0 cemro do discurso lacaniano é a noçiio de "cisno", uma cis~o pri· 
m~ria ou fundamcmal que rorna o sujeito imernamenre dividido e esm
belecc n dualidadc dos sexos. Mas porque este foco exclusive na divisâo 
em dois? Em rermos )acanianos, a dslio sem pre aporenm ser o e(eito da 
)ei,e n:io uma condi~do preexiste me sobre a quai a lei aruaria. jacqueline 
Rose escreve que, "em 3111bos os sexos, a sexunlidade dira neces.çaria· 
mente respeito ~ duplicidade que mina sua cisao fundnmen1:sl"27, suge
rindo que a divis~o sexual, eferuada arravés do recalc.1menro, ~ invaria
velmenre miMda pelo pr6prio ardil da identidade. Mas nilo se crararia 
af de uma duplicidadc pré-discursiva a minar a posrura unfvoca de cada 
posiç\o no campo da diferença sexual? Rose escreve convinccnremen~ 
que, wpara Lactn, como vimos, nâo Ici realidade pré·discursiva ('Como 
volrar a uma realidade pré-discu'rsiva seniio armv~s de um diSCurso es· 
pecial?' SXX, p. 33), nio b:î lugar anrerior à lei que esreja disponfvel e 
poss.1 ser recupcrado". Numa cri rica indire1a a os esforços de !riga ray de 
marcar um lugar para a cscrlta feminina fora da cconomin f6lica, Rose 
acresccma: "E nao h6 feminino fora dalingungem."18 Se a proibiçao cria 
a "cis5o fundamentnl'' da scxualidade, e se essa "c:isfio" mostra·se dübia 
exaramemc por causa do nrrificialismo dessa divisfio, entfio deve haver 
uma divisllo que resista à divisao, uma duplicidade ps!quica ou uma 
bissexualidade intrinseca que mina rodo c qualquer esforço de scpara
çilo. Considerar essa dupliodade psfquica como o e{cito da Lei é o ob
jctivo dedarado de Lacan, mas é igualmenre o ponro de resisrência cm 
sua reoria. 

Sem dûvtda, Rose escl ce rra ao afinn:11' que Ioda identificaçâo, pre· 
cisamenre por ter uma fanrasÎ3 como ideal, escl fadada ao frncasso. 
Qualquer teoria pskanalfrica que preceirue um proccsso de desenvolvi· 
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memo que pressuponha a realizaçâo de uma dada idenrificaçao pai-filho 
ou mâe-filha fundc erroneamcnte o Simb61ico com o real, e perde de 
vista o pomocrilico de incom~nsurabilidade que expôe a "odenrificaç\o~ 
e odra ma de "ser" ede "ter" o Falo como invariavtlmcme famasfstico.Z9 
Conrudo, o que determina o domfnio do fanrasfSTico, as rcgras que re
gulam a incomensurabilidade do Simbôlico corn o real? Claro, n5o basra 
afirmar que esse drama diz rcspeito aos habirames dos lares do capita
lismo ocidemal recentee que, talvez, em uma época ninda aser definida, 
algum ourro regime simb61ico ini governar a linguagem da omologia 
sexual. Ao insriruir o simb6lico como invnriavclmeme fanmsfSiico, a 
"invariabilidadc" acnba se modificando em "inevitabilidade", gerando 
uma descriç~o da sexualidade cujos termos promovem um rcsulmdo de 
estase cultural. 

A inrerpreraçâo de Lacan, que compreende o pré-djscursivo como 
uma impossibilidade, indic.1 uma cri rica que conceirua a Lei como proi
bitiva e genera riva ao mcsmo rem po. 0 fa10 de a linguagem da fisiologia 
ou de predisposiçâo nao se manifesrar aqui é alvissareiro, mas ha que 
norar que as reSTriçôes binârias conrinuam a opernr no senrido de estru
rurar e formular a sexualidade, e delimitar de antem~o as formas de sua 
resis1ência ao "real". Ao demarcar o pr6prio dominio do que est5 sujcito 
ao recalcamento, a exclusâo opera antes do recalcamenro - isto é, na 
delimiraçlio da Lei c de seus objeros de subordinaç5o. Embora seja pos· 
sîvel argumemar que, para Lacan, o reca lcamenro cria o recalcado me· 
diante a lei proibiliva c palerna, esre argumenro niio ex pl ica a nosmlgia 
da plenl1ude perdida do gozo que perme.ia seu rrabnlho. Ora, a perdn 
niio poderia ser compreendida como perda, a rnenos que n pr6prin irre
cuperabilidade do prau:r em questiio nâo designasse um passado barra
do do preseme pela lei imerdirora. 0 fato de que n~o possamos conhecer 
esse passado a partir da posiç3o do sujtito fundado nao quer dizer que 
ele nâo ressurja no discurso deste sujeiro como (llurtJ, descontinuidade 
ou deslizamemo me1onimico. Assim como a realidade numenal mais 
verdadeira de KMt; o p3>53do pré-jutfdico do gozo é incognoscfvel a 
partir do imerior da llngua falada; isso nlio quer dizer, roda via, que esse 
passado nào renha realidade. A prôpcia inaces.o;ibilidade do passado, in-
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di end a pelo deslizamenro mctonfmico no discursocomemporâneo, con
firma essa plenitude original como rcalidadc iillima. 

Emerge uma outra quest!lo: que credibilidade pode ser dada a uma 
explicaçiio doSimb6licoque extgc confornudade a uma lei que se mostra 
impossfvel de cumprir e que n5o abre, para si mesma, nenhum espaço 
de Oexibilidade, para sua reformulaçiio cultural em formas de maior 
plasticidade? A injunçâo de tornar-se sexuado nos rn odos prescritos pelo 
Simb61ico leva sempre ao fraca= e, em alguns casos, à revelaçiio da 
natureza fantasfsnca da prôpria identidade sexual. A afirmaçAo do Sim
b61ico como imcligibilidnde cultural em sua forma pre-semee hegemô
nic.1 consolida efetivamenre o potier dessas famasias, bem como dos va
rios dramas dos fracassas da identificaçiio. A ahernativa nfto é sugerir 
que a identificaçao deva tomar-se uma realizaçiio viâvel. Mas o que 
parece realmente acooœcer é uma romantizaçilo ou mesmo uma ideali
zaç5o religiosa do "!racasso", uma humildade e limitaçao dia me da U:i, 
o que toroa a narmriva de Lncan ideologicamentc suspeita. A dialética 
emre o imperativo juridico que oao pode ser cumprido e o fracasso 
inevit:tvel "diante da Ici~ evoca a relaçiio torturada entre o Deus do 
Velho Testamenro e seus humildes servos, que lhe oferecem obediê.ocia 
sem pedir recompensa. Essa sexualidade incorpora hoje esse impulso 
religioso, sob a forma de uma demanda de a mor (consjderada "absolu
ta") que se diferencia t:mto da necessidade como do desejo (numa espé
cie de transcendência exraticn que eclipsa a sexualidade de modo gerai) 
e ()Ut empresm credibilidadc ao Simb6lko, como aquilo que funciona, 
para os sujeiros humaoos, como uma divind~de inacessfvel mas deter
minante. 

Essa estrutura de tragédia religiosa na teoria lacaniana mina efeti
vamente qualquer estrarégia de polrtica cultural para configurar uma 
ahcrnativa imaginirla para o joso dos desejos. Se o Simb6lico garante 
o fracasso das tarefas que ele ordena, talvel seus prop6siros, como os 
do Deus do Velho Testamento, scjam ioteiramente nao releol6gicos -
nao a realizaçiio de algum objeuvo, mas obediência e sofrimento, para 
impor ao "sujeiro" o senti do de sua limitaçâo "diante da lei". H~, é claro, 
o lado cômico desse drama, o quai é revela do pela descoberta da impos-
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sibilidade permanente da realilnç5o da identidnde. Masatéessa comédia 
é a exprcssilo inversa de uma cscravizaçiio no Deus que ela afirma ser 
inca paz de superar. 

A teoria lac:~niana deve ser compreendida como uma espécie de 
"moral do escravo~. Mas como sena reformula.Ja ap6s a apropriaçiio do 
insrght de Nicrtschc, cm Sobre a gC/Iealogia da moral, de que Deus, o 
Simb6üco inacessfvel, é tornado imuessîiiCI por um poder (n vontade de 
poder) que institui regularmenrc sua pr6pria impotência?lO Essa repre
sentaçiio da lei paterna como autoridade ineviravel e iocognoscivel dian
rc da quai o sujeico sexuado estl fada do a fracnssar éna verdade o im
pulso teolôgico que a motiva, bem como a crlticn da œologia que aponta 
pnra além desse marco. A conStruçiio da lei que garante o frncasso é 
sinromarica de uma moral do escravo, que rencga os pr6prios poderes 
generatives que usa para construira "Lei" como impossibilidade perma
nenre. Que poder cria essa ficç~o que reflete a sujeiçao inevit~vel? Quai 
o interesse cultural de conservar o poder nesse clrculo de abnegaçao, e 
como resgacar esse poder das armadtlhas de uma lei proibitiva que é esse 
poder em sua dissimulaçiio e auto-sujeiçiio? 

3. FREUD E A MEIANCOUA DO GÉNERO 

Ainda que Irigaray manrcnha que a esrrurura da femiuilidade e da me
lancolia "se reirerem mutuamente"31, e que, em "Motherhood Accor
ding ro Bellini" e cm Soleil noir: Dépression ct mélanco/iell, Krisreva 
idenrifique a maternidade corn a melancolia, poucos foram os esforços 
p.tm compreender a negaçao/preservaçiio mel~nc61ica da homossexua
lldade na p(OduÇllo do gênero no interior da estrurura hercrossexual. 
Freud isola o mecanismo da melan colia, caracreriundo-o como essen
tlal ~ "formaç;io do egon e do "car.iter", mas s6 faz meoçiio indireta à 
<tnrralidade da melancoüa no gênero. Em 0 ego" o id (1923), ele dis
•'O~re sobre o luto como esrrurura incipiente da formaçao do ego, rese 
L1liOS rastas podem ser encontrados no ensaio de 1917 "Luto e melan-
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colia".33 Na experiêocia de perdcr um outro ser humano amndo, argu
menta Freud, o ego incorpora esse ourro em sua pr6prin esrrutura, as· 
sumindo atriburos do outro e 4 preservando-o" por meio de a ros m:îgicos 
de imiraçao. A perda do outto desejndo c amado é supcrnda medi:mre 
um nro especffico de identificaçao, ato este que busca acolher o ourro 
na pr6pria esttururn do eu: "Assim, refugiando-se no ego, o am or escapa 
à aniquilaçao." (178) Essa identificaçilo nilo é meramcnte momenriin.ea 
ou ocasional, mas se rorna uma nova estrururn da identidade; corn efeiro, 
o outro se rorna pane do ego através da inremalizaçiio permanente de 
seus auibutos.34 Nos casos em que uma relaçiio ambivalente é ioterrom
pida pela perda, essa ambivalència é intemalizada como uma predispo
siçâo autocrftica ou autodepre<:iativa, em que o pa pel do ourro passa a 
ser ocupado e dirigido pelo pr6prio ego: "A ideorificaçâo nardsicn corn 
o objero toron-se entiio um subsriruto do invesrimento er6rico, e result:a 
que, apes:ar do conilito corn a pessoa amada, n5o é preciso abrir mio da 
rclnçao nmorosa." (170) Freud e~clarece, pOliteriorrneme, que o proces
so de imernalizaç5o e preservaçiio dos arnores perdidos é crucial para a 
formaçâo do ego ede sua "escolha de objeto". 1 

Em 0 ego e o id, Freud refcre·se a esse processo de inrernalizaçiio 
descrito em "Luco e MelancoUa" e observa: 

( ... ) conseguimos explicar o doloroso distûrbio da melancolia pela suposi· 
çâo de que [nos que sofn:m d<lcl um objeto JX'tdido t reinsmurado no ego 
- isto t, que um investimcnto no objeto t subsrituido por uma ldenrîUQI· 
çlio. Na tpoca, comudo, nâo npreciamos plennmcnte o Slgnificado desse 
pr~>C<SSo e nâo soubcmos o quanto e"' comum e ô pico. Oesdc entâo, eom
prec:ndemosque esse ri po de subsriruîçao rem gronde peso na dercrmonaçilo 
da forma ossumîda pelo ego, e que cf;! umn contrîbuiçio cS5<'ncial p;ua a 
consrruçiio daquîlo a que sc dl.tma seu "cadrer''. ( 18) 

Na scqilêncin desre capfrulo sobre "0 ego e o superego (ideal 
ego)'', conrudo, vemos que nao é mernmenre o "carâru" que esta 
descriro, mas igualmente a aquisiçiio de uma ideotidnde do gênero. 
afirmar que "é possrvel que ess.1 idenri6caçiio seja a unica c:ondiçiio 
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• quai o id pode obrir mâo de seusob·er " 
de .internalizaçiio dn melancol' • • 1 os 'Freud sugereque a esrmrégoa 

1 
13 0

''0 se opoe ao trab lh d 1 PO< e ser o tl ni co caminho em q a o o uro, m~s 
l . ' - ne o ego pode sobre · . • •ços aretrvos CS$<: • • • Ytver a perd:r de seus 
d ncmrs corn o ourro Fret d fi 

o ego é um precipir:.do de inv~-um"enr ' a -•~n enr:Jo que "o ~':lrârer 
rém a hist6ria dessas cscolhas de b' .. os ObJetaJs abandonados e con
lizaçao de amores perdidos o Jtto . ~ 19) Esse processo de interna-

cl se toma pemnenre à (. -
quan o compreendemos que 

0 
rab d . ormaçao do gênero 

· • · u o mcesro ~ mrcro, para o ego a perd d . • enue outras funçôes 
' 3 e un1 Objeto de a 11 ' 

cupera de= perda medianre a in . . ' or, e que esse ego se re-
No caso de uma uniao here terni alrzaçao do ob,ero rabu do desejo. 

rossexua prorbida ~ 0 b' 
mns niio a rnodalidade de des . d • o Jero que é negado, 
b. CJO, e modo que o des · éd · o JCto para ourros obj'etos d CJO esvmdo desse 

1 o sexo oposro Mas d lOmossexual proibida é cl • • no cnso e uma unüio 
• nro que tanro o dese'o . 

rem uma renûncia e assim • 1 como o objeto reque-
1. ' . '.e tornarn sujeiros ns é . 
tzaÇiio da mclancolia. Co .. · esrrnr goas de inrerna-

'd .6 nsequenrcmeme •0 m · l'd 
' enu cando-se corn ele". (21) ' enrno ' n corn seu pai 

Na forma - · • · 1 ,ao rmcrn da idenrifica ·a . . 
que a ideurificar~o ocorre •• . ~- 0 menrno-pat, Freud especula 

"" -rn o rn v es Ume · b · Que significa que a ideno·t·~· .. ntJo o 1eml anterior, (21) 0 
•~,ç.o em quesr~o - é 

um a mor perdido ou proibido do filho ~no a conseqü~ncia de 
do, Freud postula a biS$Cxualidade . pc~o pat. Posrefiorrnenre, conru
processo de formaç~o do car:! ~nmana como faror cornplkador do 
eonjumo de disposirôes b' rer.e do ~e?ero. Corn a posrulnçâo deum 

• ossexuaos al1bodo n'oh' • 
amor SCXual original do ftlh 1 . • a a mzao para negnr o 
0 menino mantém toda vi ope .o pa•,. mas Freud implrcimrnenre o faz. 
b • a, um mvesttmeoro prim ir. 

o ~rva que a bissexualidad ., ro na mae, e Freud 
, . emam,esra-~cnoco 

e remrnino c:om que o me . . . mpormrnemo rnasculino 
& b nrno tenm seduzir a mae 
~ ora Freud introduza o complexo de r. . . . 

o menrno precisa repudiar • d cdopo para expltcar porque 
1 - · 3 m"e e a Otar uma ti d b' te açao ao paj observa logo . a ru e am tvalenre ern 

' a segu~r que"~ a ré ' 1 . 
nus relaç6es com os pais de va , . P05Sive que a ambrvalëncia 
~que niio se desenvol"" co,msoe~ tnd~e·~er~re attibutda à bissexualid:rde 

·-, tn JQUCJ actm:t · d ' 
~m conseqOéncia da rivalidade" (2J ' '• a parnr • identificaçiio 

· • n.l) Mas 0 que condicionaria 3 am-
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bi valencia nesse a~so? Freud sugere clnrameme que o mcnino rem de es· 
colher nâo s6 entre as duas escolhas de objero, mas emre as duas predis· 
posiçOcs sexu:tis, mascuüna e feminina. 0 faro de o menino geralmente 
eseolber o heterossexual nao resultaria do medo da casrmçâo pelo pai, 
mas do medo de casrraç:io- isto ~. do rnedo da afeminizaçâo", associado 
corn n hornossexualidade masculilh1 nnsculruras heterossexuais. Corn efei· 
to, n3o é primordialmente o desejo hererossexual pela m~e que deve ser 
punido e sublimado, mas é o invesrimento homossexual que deve ser su
bordinado a uma heterossexualidade culrumlmenœ sancionada. Ora, se é 
a bissexuaüdade prirn:lria, e nao o drama edipiano da rivalidade, que pro
duz no menino o repudio da feminilidade e sua ambivalblcia em relaçâo 
ao pai, enrâo a primnzia do inve.stimento mate mo roma-se cada vez mais 
duvidosa e, conseqOenremente, a heterossexualidade prima ria do investi
menro objeral do menino. 

lodependentemenre dn razao porque o menine repudia a mae (ana· 
lisamos n6s o pai punitivo como rival ou como objeto do desejo que 
proibe a si mes mo co mo rai?), o repOdoo se roma o momento fundador 
do que Freud chamade "consolidaçilo" do gênero. Ao renunciar à mlle 
como objero do desejo, o menine imernalizà essa perda por meio de 
uma identificaçio corn ela, ou desloca seu apego heœrossexual, caso em 
que forralece sua li~çâo corn o pai e, por meio disso, "consolida" sua 
masculinidade. Como sugere a mer:ifora da consolidaçào, h~ clarameme 
fragmenros de masculinidade a se rem encontmdos na paisagem, nas pre
di~posiçOes, rendêncins sexuais e objetivos psfquicos, mas eles sâo difu
sos e desorganilados, ainda nâo amarrados pela exdusividade de uma 
escolha de objem hererossexual De fato, quando o menino renuncia 
ramo ao objetivo como ao objero, e porraoto ao investimento bereros· 
sexual, ele inremaliza a mâe e esrabelece um superego feminine, o quai 
dissolve e desorganiza a mnsculinidadt, consolidando disposiçêies libi· 
di naos femi11inas em seu lugar. 

Quanto à me nina, o complexo de Édipo rambém pode ser "positivo" 
(idenuficaçao corn o mesmo sexo) ou "ne~tivo" (identiûcaç:io corn o 
sexo oposto); a perd a do p:ù, iniciada pelo tabu do incesto, pode resulrar 
numa identificaçiio corn o objero perdido (consolidaçiio da masculini· 
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dade) ?u fazer.com que o alvo se des vie do objero, caso em que a heteros
scxuahdade tr•un fa sobre a homossexualidade, e um objcro subsriruto é 
encontra~o- Na con~lusâo do breve padgrafo sobre o complexe de Édi
po negauvo na menona, Freud observa que 0 f.uor a decidir se a identi
~caçao se realizar:l é a força ou fraqurza dn masculinidade e da femini
hdade em sua prcdisposiçâo. Significativamente, Freud admire sua 
confu~âo sobre o que é exaramenre uma predisposiçao masculina 0~ 
femimna, ao mrerrompcr sua reflex5o n melo caminho corn uma d6vida 
entre travessêies: "-o que quer que seja isso - ." (22) 

0 que sao essas predisposiçôes prim3rias em que o pr6prio Freud 
!"'reœ ~ embar.~çar? Serâo elas atnbutos de uma organozaçâo libidinal 
~nconSC1enre? Como exatarnenre estnbelecem-se ns v6rias identificaçckol 
msrautadas em consequencia do trabalho do confli to edipinno no sentido 
~e refo.rçar o~ dissolver.cada uma dessas predisposiçôes? Que aspeao da 
femmihdade n6s cons•deramos annente il predisposi""o e qunl < _ . . . ~ , cacon· 
scque~a ~ •de~nficaç;\o? Ora, o que nos impediria de entende" as "pre· 
~osposoçOcs de biSSexuaüdade como e{citos ou produtos de uma série de 
mremalozn.çoes? Além disse, como identificar, desde a origem uma pre
disposlçâo "feminina" ou "masculina ''? Porque rraços é ela re~onhedda 
e em que m~dida supomosque a predisposiçâo "feminina" ou ''masculina~ 
~a precondiçâo de uma eseolha de ob,eto hererossexuru? Em outras pala
vras,_ a té que ponro n6s tOmamos o desejo pelo p:ti como prova de uma 
predosposiçâo feminina, s6 porque parrimos de uma marriz hcrerossexual 
do descjo, apesar da postula~iio da bLçsexualidade prim~ria? 

A conœi~açâo da bissexuaüdade em tcrmos de pmJisposiç&s, fe mi nina 
e m~scu~a, que rêm ObJerivos heterossexuais como seus correlatos ;0 • 

tencoona•s su gere que, para Freud, a bissaxua/idade é a coincidénâa de 
dois dosejos hcterosscxuais no interior deum s6 psiquismo. Com efcito 
a predisposiçâo mnsculina nuoca se orienta para o pai como objero d~ 
amor sexual, e rampouco se orienr3 para a mle a predisposiçâo feminina 
(a menma poJe assim se orieorar, mas issa antes de ter renunciado ao 
lauo "masculino" da sua narureza disposicional). Ao repudiar 3 mâe 
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camo objeto do amor sexual. a menina repudia necessariamenre sua 
masculinidade e "fixa" parndoxalmente sua feminilidade, como uma 
conseqüência. Assim, nao h:l homossexu:ùidade nn œse de bissexualida
de prim:\ ria de Freud, e s6 os opostos se arraem. 

Mas que prova nos da Freud da existéncia dessas predisposiçôes? 
Se nao h:l modo de distinguir entre a feminilidade adquirida medianre 
intemalizaçôes e aquela estritamenre oriunda das predisposiçôes, o que 
nos impede de conduit que rodas as afinidades especîficas do género 
silo conseqUência de iorernalizaçôes? Em que bases sao arribufdas pre
disposiçOes e identidades sexuais aas individuos, e que significados po
demos dar 11 ~feminilidade" e à "masculinidade" emsua origem?Toman
do a problemâtica da imernalizaçâo co mo ponto de panida, considere
maso slalus das identificaç6es internalizadas na formaçilo do gênero e, 
secundariamente, a relaçlio entre uma afinidade de gênera inrernalizada 
e a melancolia auropunitiva das idemificaçôes intcrnalizadas. 

Em "Luto e Melanco\ia", Freud inrerprem as atitudes aurocrrticas 
do melanc6\ico como resultantes da intemalizaçlio de um objeto amo
roso perdido. É precisarncnte porque foi perdido, mesmo que a relnçlio 
pecmaneça ambiv~lenre e nilo resolvida, que esse objero é "traz.ido para 
denrro" do ego, onde a disputa recomeça magicamenre, coma urn diA
logo interior entre duas partes do psiquismo. Em " Luto e Melancolia~, 

0 objero perdido se esrabelece no in teri or do ego camo voz ou agêncoa 
crfrica, e a raivo originalmente senti da por ele se in verre, de modo que, 
inrernalizado, o objero passa a recriminar o ego: 

Ao c:scutar pttcientemenrc as muims e variadas auto-acunç6es do melanc6-
lico, nAo se pode cvitar a impressâo deque.freqücntemc:.ntc ns mais violentas 
ddas nào se aplicam ao prôprio poeoenn:, m.., corn modificnçôes ln.•ignl· 
ficantcs, referem-se de fato a um outro, a alguém que o p;1cicn~ ama, amou 
ou dcveria amnr ... as amo•recri1nin:\Çôes sâo ree:riminaç6cs contra um ob-
jeta omado, deslocada& p.1ro o ego do pr6prio padente. ( 169) 

0 melancôlico recusa a perda do objeto, e a internalizaçlio se torna 
uma esrratégia de ressusciraçlio magica do objero perdido, nfio sô porque 
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a perd1 é dolorosa, mas porque a ambivalência sentida em relaçào ao 
objeto exige que ele seja preserva do a té que as diferenças sejam supera· 
das. Ne-çse ensaio, um dos primeiros, Freud compreende a rristtt-1 co mo 
a retirada do invesrimenro libidinal do objero e sua transferência bem
sucedida para um novo objero. Em 0 ego e o id, conrudo, Freud reve 
cssn distinçâo entre luta e melancolia, e sugere que o proccsso de iden
rificaçlio associado à mclancoüa podc ser "a un ica condiçâo sob a quai 
o id pode abrir mâo de seus objetos~. ( 19) Em outras pa la v ras, a idcnti
fica~âo com amores perdidos que é cnrncteristica dn melancolia tornn-se 
uma precondiçâo do rr:1bnlho do luta. Os dois processos, concebidos 
originalmcnte como opostos, passam a ser enrendidos coma aspectos 
inregralmcnte relacionndos do processo do luto.Jj Nessa ulrima vis:io, 
Fr.,ud observa que a internalizaç.~o da perdn é compensat6rin: "Qunndo 
o ego assume as caracrerisricas do objero, c:st:l, par assim dizer, impon· 
do-se à perda do id, como se dissesse: 'Olbe, você rambém pode mc 
nmar- sou muiro parecido corn o objero."' (20) Esrrirnmenre fnlando, 
abrir m~o do objet a nâo é uma negaçao do investimenro, mas sua imer
nalizaçâo e, conseqOenremente, preservaçiio. 

Quai é exaramenre a ropologia da psi que em que o ego e seus a mores 
perdidos residern em abrigo perpétua? Freud conceitua clarameme o 
ego na companhia perpétua do ideal de ego, o 11ual atua coma agência 
moral de v~ rios tipos. As perd:1s iJJternalizadas do ego sâo resrabelecidas 
coma parte desse ageme de escrurlnio moral, co mo a inrernaliuçlio da 
raiva e da cul pa originalmenre sentidas pelo objeto em sua forma exter
nn. No ato da intcrnnlizaçiio, a raivo ca culpa, ineviravelmenre momen
tadas pela pr6pria perda, volt:>m-se para dentro e s.'lo preservada.~; o ego 
rroca de lugar corn o objero inrernalizado e, par meio dcssa operaç;io, 
invesre es.~ exrernalldade intcrn.alizada de aç5o e força morais. Assim, 
o ego cede sua raiva e eficlcia ao ideal de ego, o quai se volta con rra o 
pr6prio ego que o mantém e preserva; cm ourras p~lavras, 0 ego constr6i 
um modo de se volrar contra si me sono. E Freud ad v~ rte sobre as possi
bilidades hipermorais desse ideal de ego, que, !evadas a extremo.~, pa
dern motivar o suiddio.J& 

A construçiio de um ideal de ~go inrerior envolve igualmente a in-
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ternaliz.açiio de jdentidades de gêoero. Freud observa que o ideal de ego 
é um~ soluçâo do complexe de Édipo e, assim, é instrumemal na con· 
solidaçfio bem-succdida da masculinidade e da feminidade: 

0 superego n3o ~. toda via, um simples rcslduo das cscolhas de objeto an
tenores do id: umbtm rcpresenlll um• fonnaçâo rcauva enérgica contra 
C1<!l:>S cscolhas. Sua rdnçiio corn o ego nlo é esgotada pclo preceiro: "Voce 
wn de ser assim (oomo seu pai)." Eln abronge também umn proibiçiio: 
"Você ndo polk ser assim (como seu pai)- isto é, niio pode fazer rudo que 

cie faz; algumas coisas siio prcrrogarivas delc." (24) 

0 ideal de ego serve assim como agência interna de sançâo e tabu, 

3 quai, segundo Freud, arua para consolidar identidades.de gê_nero por 
meio da reorientaçiio e sublimaçào apropnadas do deSCJO- A mtemal_i· 
z:~ç5o do genitor como objeto amoroso sofre u~a inversiio neces~ta 
de senti do. 0 genitor nao s6 é proibido como obJeto amoroso, mas é tn· 

ternaliz.ado cornu objeto de amor protbidor ou impeditivo. Desse modo, 
a funçâo proibidora do ideal de ego age para inibir ou reprimir a ex· 
press5o do desejo por esse genimr, mas tnmbém funda um "espaço" 
imerno em que o arnor pode ser preservado. -~aja vism p~d_e~ ser "po
sitiva~ ou "negativa" a soluçâo do dilemn ediptano, a protbaçao do ge· 
niror do sexo oposto pode levar tanto a uma identificaçâo com o sexo 
do geniror perd1do como a uma recus.1 dessa identificaç5o e, conseqüen· 
temenre, a um desvio do desejo heterossexual. . 

Co mo conjunro de sançôes e tnbus, o ideal de ego regula e ~erermma 
35 ldemificaçôes masculina e femininn. Considerando ~ue as •denr•ftca· 
çôes substitue rn 35 relaçôes de objeto e sao a conseqOénaa de uma perda, 
a identificaçâo de gênero ~ uma espécie de melancoha em qu_e ': sexo 
do objeto proibido é inrernalizado como proibiçâo. Ess:l pro~btçao san
dona e regula idenridades de gêncro distinras e a le~ do ~e_se1o_ hereros
sexunl. A resoluçao do complexe de &lipo afem a tdeno6caçao de 
nero por via o:io s6 do mbu do incesto, mas, aores disso, do tabu 
a homossexualidade. 0 resulmdo ~ que a pessoa se identifica corn 
objeto amoroso do me1omo sexo, internalizando por meio disso tamo 
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objetivo como o obje1o do investimemo homossexual. As idenrificaçôes 
~onseqOemes à mclancolia sâo modes de preservaçilo de relaçôes de 
objcto nâo resolvidase, no caso da idemifknçiio de gô ncro com o mes mo 
sexo, as relaçôes de objero mio resolv•das sào invaronvclmeme bomos
sexunis. Aliâs, quamo mais rigoros.1 e csL-ivel ~ a afimdode de gc!nero, 
menos resolvida é a perda original, de modo que as ri1,~das fromeiras de 
gènero agem inevitavelmeme no se mi do de oculrar a r er da deum ob1cro 
nmoro~o original, o quai, niio reconhccido, n:lo podc se rcsolver. 

. Obvia meme, porém, nem roda identificnçâo de g€ncro baseia-sc 
na •mplemeotaçiio bem·sucedida do tabu contra a homossext~alidade. 
Sc as predisposiç6es masculina e frmmma siio resultado da internali
zaç5o eferiva desse wbu, e se a resposra melanc6üca à perda do objero 
du mesmo sexo é incorporar e, a rigor, tornar-se cs~o objero, por v13 
lia ~onsrruçao do idea l de ego, entfio n idemidade de genere parecc 
scr, cm primeiro lugar, a imernahzaçao de orna proibaç~o que se mos· 
tra formadora da rdentidade. Além dtsso, essa identidade é construida 
e manrida pela aplrcnçào coerenre desse tabu, nâo s6 na csnlizaçâo do 
corpo segundo categonns sexuais dislinras, mas rambém na produç.io 
cM "predisposiçiio" do desejo sexual. A linguagem das rredisposiçoes 
evolui de uma formaçilo verbal (estar disposto) uma para formaçio 
substantivai, em conseqüência do que se cnstahl3 (ur predisposiçëcs); 
a hnguagem das "predisposiçôes" dcsdobra-se assin1 cm blso funda
cionismo, sendo os resulrndos da afe1ividade formados ou "fixndos'' 
pelos efeiros da proibiçfio. Como conseqüëncia, os prcdisposiçôes nâo 
s~o faros sexuais prim~rios do psiqui>mo, mas efeitos produzidos por 
uma lei imposta pela culrura e pelos atos cûmplices c transvalori~ado
res do ideal de ego. 

Na mebncolia, o obJeto amado é perdido por uma variedade de meios: 
'"rarnçno, morre ou ruprura deum l:•ço n(etivo. Na Sllunçâo edipiana, 
wnrudo, a perda é ditndn por uma proiblçiio atompanhadn deum con
junro de puniçôes. A mclancolia da idemificaçao de gèncro que "respon· 
de" no dilema ediprano deve ser enrendtda, portamo, como a interna li· 
u~'llo de uma diretnz moral interna, que adquire >U3 eStrUtura e 
energ1a a partir deum ~1bu extemamenre imposte. Emborn Freud nilo 
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~ argumente exphcitamente, dir-se·ia que o r:abu con rra a homossexua· 
lidade deve prucd4r a r,abu heterossexual do inceste; a t:1bu conn:n a ho
mossexualitbde cam efeiro cria as "predisposiçOes" heterossexuaiS pelas 
quais 0 conflito edtpiano toma-se possivcl. 0 menino e a menina ~~e 
enU3m no dr:unn ediptano corn objetivos incesruosos heterossexua~s 1' 
for:un submeridos a proibiçOes que os "predispuseram" a direçOes se· 

1
ruais disrinws. Conseqüentemente, as predisposiçôes que Freud supOe 

>erem os fa tas prim5rios ou constirurivos da vida sexual sao efeitos de 
uma lei qut, imcrnalizad.,, produz. e regula identidades de gênera dis· 

rint:ts e a hetcrosscxualidMle. 
Longe de scrcm futtdtmtes, essas predisposiçoes sfio o resultado 

deum processo cujo objetivo é dissimular sua ~r6pria gene:t~ogia: Em 
ourras palnvras, as "'predisposiçôes" sao vesrfgtOs de uma htst6 na ·~e 
proibiçôcs sexunis impostas, de uma hist6ria qu~ nào é conm~a e CUJas 
proibiçoes bu~cam toma-la indizfvel. A oarranva_ d_a apropr~aç5o. do 
gênera que cameça pela postulaçâo de predispostça<:s exclut efcuva· 
mente seu ponta de parrida, que a exporia coma t5tica de auto-am· 
pliaçâo da pr6pria proibiçao. Na narrativa psican:ilitica, a~ predispo
siçôes s.io ensinadas, fixadas e consolidadas par uma pratbtç~o que, 
posteriormeme e em nome da culmra, consegue subjugar o disturbio 
crindo par um investirnento bomossexual irrefreado. Conrndn do poo· 
ra de vis ta que toma n Ici proibitiva camo memento fundador da nar· 
rativa, 3 lei tnnto produz a scxualid:tde sob forma de "predisposiçOes" 
coma reoparcçe nrdilosamc nte, num momento posrcrior, para crans· 
formar ess:ts prcdisposiçôes aparentemente ''naturais" em esrrumru 
culruralmcntc nccit~vcis de parentesco exogântico. Pnra ocultnr sua 
genealogia camo norma produtora do pr6prio fenOmen? que ela afir• 
ma posteriormente somente canalizar ou reprimir, •. let ~esempenha 
um œrceira funç~o: ao instalar a si mesma camo pnnclpto de 
nuidade 16gica numa narrativa de relaçôes causais que toma os 
psfquicos coma seu ponta de partida, essa configuraçao da lei 
a possibilidadc: de uma genealogia mais radical das origens cultur1Ù 

da sexualidade c: das relnçôcs de poder. 
0 que sigmfica exaramcnre inverter a narrariva causal dt Freud 
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pensar as disposiçOes prim:lrias coma efeiros da lei? No primeiro volume 
de A hist6ria da sexualidade, Foucault critica a hipôrese repressiva par 
ela pressupor um desejo original (nào '"desejo" nos termos de Lacan, 
mas gozo) que conserva integridade ontol6gica e prioridade remparai 
em rclaçilo à lei repressiva.l1 Essa lei, scgundo Foucault, silencia ou 
rransmuda subseqüenrememe esse desejo em uma forma ou expressao 
secundâria e ineviravelmente insarisfat6ria (deslocamenro). Foucault ar
gumenra que o desejo, que tanta é concebido coma original quanta 
coma recaldado, é oefeiro da pr6prialei coercitiva. ConseqUentemettte, 
a lei produz a suposiç~o do desejo recalcado para mcionaliznr suas pr6· 
prias esrrarégias nuto·ampliadorns; e ao Î11vés de exercer umn fun~ao 
repressiva, a lei jurldica deve ser reconcebida, aqui como em toda pnrre. 
camo uma pra rica discursivn produtora ou generativa- discursiv:1 por· 
que produz a ficç3o lingü!stica do desejo recalcado para mnnter sua 
pr6pria posiçâo como insrrumento teleol6gico. 0 desejo em questào 
assume o signific:tdo de "rccalcado" na medida em que a lei conmrui 
sua esrruturn de conrexrualizaçâo; na verdade, a lei identifica e faz vi· 
gorar a "desejo recalcado" coma r:aJ, dissemina o rermo e, cam efeito, 
cava o espaça discursive para a experiêncîa constr:lngida e lingUistica
menre el:tbomda chamada "dcsejo recalcado". 

0 tabu contra o incesto, e impliciramente contra a homossexuali
dade é uma injunç:lo repressora que presume um desejo original, loca
lizado na noçao de "predisposiçôes", a quai sofre a repressâo de um 
direcionamento libidinal origimlmente homossexual e produz o fenô· 
mena deslocado do desejo heterossexual. A estmrura dessa mcmnnrra
tiva particular do desenvolvimento infantil represenm as predispo.~içôes 
sexuais coma impulsas pré-discursives, temporariamente prim~rios e 
ontologic:unenre distintos, domdos de um prop6siro e, conseqUente· 
meme, de um significado anterior a seu surgimenro na ünguagem e na 
culrurn. A pr6pria enrrada no campo cultural desvia esse desejo de seu 
significado original, cam a conseqüència de que o desejo é, na culrurn, 
necessariameme, uma s.!rie de deslocamentos. Assim, a lei ropressiva 
cfetivamente produz a hererossexualidade, e arua nâo camo um c6dogo 
merameme negarivo o u excludeore, mas camo uma sançao e, mais a pro-
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priadameme, uma Ici do discurso, distinguindo o queé di:zJvel do que 
é indizivel (delimirando e consrruindo o campo do mdiz!vel), o que 

é legltimo do que é ilegftimo. 

4. A COMPLEXIDAOE DO G~NERO E OS UMITES DA IOENTIFICAÇÂO 

As aniilises precedentes de Lacan, de Riviere e de Freud, em 0 ego e 0 

id, apresenmm'versôes rivais de como funeionam as identifica~ôes do 
gênero - se é que se pode dizcr que de faro "~ uncionam". Podet~ a 
complexidade e a dissonância do gênero ser expltcado pela multipltca· 
!râO e convergênda de uma variedade de idenrificaçôes culturalmente 
dissonantes? Ou se râ toda ideutifkaçâo conscruida mediame a exclusao 
de uma sexualidade que questiona essas identificaçôes? No primeito 
casQ, as identificaçôes multiplas podem constituir wna configuraçâo nâo 
hierârquica de .identidades mutaveis e superpostas que quesuonam a 
primazia de quaisquer atribuiçôes unfvocas de gëncro. Na fo~1~1la~o 
de Lacan, a identificaçlio é compreendida como fixada na dtSJunçao 
bin3ria entre uter'l e user'· 0 Falo, corn a conseqüência de que 0 tcrmo ex
clufdo do binârio assombra e perturba continuamenre a postura coerenre 
dos sujeitos. 0 termo exclufdo é uma sexualidade exclu Ida que contesta 
as preœnsôes auto-references do sujeito, bem como suas afirmaçôes de 
conhecer a fonce e o objeto de seu desejo. 

Em sua maior parte, as crfticas f\!ministas preocupadas corn a J?f<>
blemarica psicanalftica da identificaçao têm concentrado sua a~e~çao ~ 
quesrâo da identificaçiio materna, buscando elaborar uma poS1çao ep~ 
remolôgica feminista a partir dessa identificaçao mat~rna ~/ou um dis
corso materna desenvolvido do pooto de vista dessa tdentiftcaçao e de 
suas dificuldades. Embora grande parte desse trabalho seja exrrcmamen

te sigoificativa e goze de rnuïta influência, ocorre que pas~ou a o~par 
u ma posiçao hegemônica no cânone emergente da teona femuusta. 
Além disso, esse enfoque tende a reforçar exarameme a estrutuia 
heterossexista que cinzelaos gêne ros em masculino e feminine e impede 
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uma descriçiio adequada dos tipos de convergência subversiva e imitativa 
que caracteriz:tm as cul tu ras gaye lésbica. Contudo, nwn esforço muiro 
parcial entrar em acordo corn o discurso maternalista, a descriç.'io de 
Julia Krisreva da scmi6rica como subversâo materna do Simb61ico sera 
examinada no capirulo seguin re. 

Que esrratégias crlticas e fontes de subversâo snrgcm como conse
qüência das.explicaçôes psicanalrricas consideradas até aqui? 0 recurso 
ao inconsciente como fonte de subversao s6 faz semido, parece, se a lei 
patcma for compreendlda como um determinismo rigido e universal 
que faz da uidentidade" uma questao fixa e fanta.çfstica. Mesmo se acei· 
tnrmos 0 comeudo fantasistico da identidade, oao h~ rauio para supor 
que a lei que fixa os rermos dessa fantasia é imperme:ivel à vadabilidade 
e às possibilidades hist6ricas. 

Em oposiçâo à ki funcbdora do Simb61ico, que fixa idenridades a 
Priori, podemos reconsiderar a historia das idemificaçôes constirutivas 
sem a pressuposiçao de uma lei fixa e fundadora. Embora a "uoiversa
lidade"da lei pacerna possn ser conrestada nos clrculos amropol6gicos, 
parece tmportanre considerar que o significado por ela suportado, cm 
q ualquer comexro hisr6rico da do, é men os unlvoco e me110S derermi
nisticamcme eficaz do que as expücaçôes de L~can parecem reconhecer. 
Deveria ser possivel aprescnmr um esquema dos camlnhos pelos quais 
toda uma consrelaçâo de ideotificaçoes se conforma ou nao aos padrôes 
de integridade do gêuero cultuialmcnte imposros. As identificaçôes 
constirutivas de uma narrativa au10biografica sfio sempre parcialmente 
fnbricadas. Lacan afirma que nunca podemos contar a historia de nossas 
Origens, exatameme porque a liuguagem separa o sujeico Calame das 
origcns libidinais recalcadas de sua Cala; entretanro, o momemo funda
dor ern que a lei paterna instirui o sujeito parece funcionar coma wna 
rnera-hist6ria, a quai nâo sô podemos, como devemos contar, ain da que 
os rnomemos fundadores do sujeito, da instituiçâo da lei, sejam cao an
reriores ao sujeito falame quamo o pr6prio inconsciente. 

, A pe~specciva alrernati~a sobre identificaçao que emerge da teoria 
llStcaoalfnca sugere que as tdenrificaçôes multiplas e çoexistemcs pro· 
duzem coofliros, convergências e dissonâncias inovadoras nas configu-
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raçôes do gênera, as quais conresr:un a fixidez das posiçôcs mnsculina e 
feminina em relaç:\o à lei parerna. Corn efeiro, a possibilidade de iden
rificaçôes multiplas (que finalmente nao sao redutiveis a identificaçôes 
prim5rins ou fundadoras, fixadas em posiçôes masculinas e femininns) 
sugere que a Lei nâo é derennioanre e que "an lei pode aré nâo ser 
singular. 

0 debare sobre o significado ou as possibilidades subversivas das 
idcntificaçôes nâo deixou daro, nté aqui, o lugar precisa onde elas de
vem ser encomradas. 0 espaça psfquico inrerior em que se diz que sâo 
preservndas s6 faz sentido se pudermos enrender esse espaça interior 
co mo um local fantnsiado que serve a mais uma f unç:\o psfquica. Ao 
concordar corn Nicolas Abraham e Maria Torok, assim parece, o psic.1-
nalista Roy Schafer argumema que a "incorporaç:\o" é uma fantasia e 
n~o um processo; o espaço imerior dentro do quai um objero é romado 
é imaginado, e imaginado no bojo de uma linguagem que pode oonjurnr 
e reificar rais espaços.J8 Se as idenrificnçôes sustenmdas pela melancolia 
sao "incorporadas", resta entâo a quesroo: onde situa-se esse espaço 
incorporndo? Se nâo esta literai meme denrro do corpo, ralvez e.stejaso
bre o corpo, como seu significado superficial, de ral modo que o proprio 
corpo rem de ser compreendido como um espaça incorpomdo. 

Abraham e Torok argumemam que a inrrojeçiio é um processo que 
serve ao trabal.ho do luro (em que o objcro nilo s6 é perdido, mns reco
nhecido como perdido).3' Por outra fado, a incorpornç:\o penence mais 
propriamcnre 11 melnncolia, ao esrndo de trisreza renegada ou suspensa 
em que o objeto é, de algum modo, magicamenre prc:servado "denrro 
do corpo". Abral1am c Torok sugerem que a inuojeçâo da perda carac
reristica do luro eSI:obelece um crpaço t'tlZio, inrerprerado lireralmenre 
pel• boen vazia que se corna condiçao da fain c da significnçâo. 0 des
locarnenro bem-sucedido da libido do objero perdido ~ realiz-1do me· 
diame a form:tç:io de pa/auras, que mnm significam como deslocam o 
objcro; esse deslocamenro do objero original é uma atividade esscncial
mcnte mcraf6rica em que a.s palavras "represencam" a ausência e a ul
rmpassnm. Compreende-se que a inrrojeç:\o é trabalho do luro, mas é a 
incorporaç:\o, que dcnora a resoluçiio nufgica da petda, que carncteriza 
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n melancolia. Enquanto 3 inrro' .• ~ 
ç:io mctnf6rica · ' • Jeçao unda 3 pos.çibilidade da slgnifica-

• a mcorporaçao é antimeraf6rica · 
maorém a perda como radical • . • precuamenre porque 
. menre momm6vel. e 1 mcorporaçiio é DAo . • ' rn ourras pa avras 3 somenre uma IDIPQ$Sibilidad d ' 
a perda, mas corr6i as coudiçôes d . . ~ e nomear ou admitir 

Camo na ""rs~cn· 1 . · a pr6pna SJgnlficnçâo meraf6rica. 
,.~ ,.. va acaruana, or • d. d 

Abraham e Torok, a condiçiio da si ni~pu _10 oc~rpo~aremoé,para 
mentam :tlém disso g lcaçao no S1mb6loco. Eles argu-

' ' que esse recalcamenro prim;iri fu d 
dade de iodividuaçfio e de fula . Ji 0 n a a possibili-
meore meraf6rica no sen rd d Slgm cnnre, em que a fa la é necessaria-
um deslocamenr; perpér~o.o c:~u;,; referenre, 0 objero do descjo, é 
corno objero amoroso esmbel rro, a pcrda do corpo maremo 
. ~o~~~~a~·d 1 

g1nrun as p:tlavrns. Mas a recusa des · u o qua se ori-
na impossibilidade de d 1 sa perda -a mclancolia- resulra 
d es oc:amemo para as palavras d de 

o corpo materna é esrabelecido ; na ver a 'o lugar 
no corpo "criptogrnfad " seu rermo, ganhando ali usidência ' o ' para usar 

e emboradora do corpo ou entào 1 ';"';j1nenre como uma pane mona 
varios tipos. ' 13 

•ta 3 ou possufda por faorasias de 

Se cousidernrmos a identidade d 
L1nc6lica, faz senti do •Molh "' e gênero cano uma esrrururn me-

- er a mcorporaç3o" 
e.ssn identificaç.io se realiza 0 c como o modo pelo qua! 

d d 
. e rata, segundo o •·«>ue . . 

n a e de gênero se csrabele . ....., ma acwl:t, a lden-
cena por melo de um 1 

quai seinscrevecriprografadn a recusa ca perda, a 
VIVO l!eTSIIS o morta Co n~ ~dorpdo e, oom efeiro, determina o corpo 
1 . mo nnvJ a e nntimera~· . . 
itero/im a pcrda sobre ' • onca, a rncorporaç:\o 

dade do corpo o meio opue;:o cor,po, aparecendo assim camo a factici-
, qua o corpo vem a su " 

camo sua verdade üreral A local' • porrar um sexo" 
· •taçao e/o ib·~• d 

<ksejos em zonas -er6genas» dadas con . . u p~o I,...O e _Praz.eres e 
lancolia diferenciadora do g" stJnu precrsamenre o llpo de me-

d çnero que cobre a superU · d 
per a do objero do prazcr se resolve mc . . cre o corpo. A 
mo prazer resulrando que o ' dranrea mcorporaçâo de~re mes-

' • prazer raoto ~ d · d 
por vin dos efeiros compuls6rros da 1 • d.' erermma o coma proibido 

0 tnbu d . ' Cl r,ereocradora dos g€neros 
o mcesro ~. clara mais ab d · · 

homossexunlidade, mas no cn:o do - L randge~re . o que o tnbu contra a 
t<UJU o mceno hereros.~exual, me-
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diante o quai se est:tbelece a identidade beterossexual, a perda é expe· 
rimentada como tristeza. j:\ no caso da proibiç3o do incesro bomosse· 
xual mediante a quai se estabeleœ a identidade hererossexual, a perda 
é prcservnda por intermédio de uma csuurun• melanc6lica. A perdn do 
objero heterossexual, argumenta Freud, resulta no deslocameoto de~se 
objero, mas nâo do objetivo heterossexual; por ourro lado, a perda do 
objeto homossexual exige a perda do objetivo e do objero. Em ourras 
pa la v ras, mio s6 o objero ~ perdido, maso desejo é plenamenre oegado: 
keu nunca perdi essa pessoa, ounca amei essa pessoa. Na verdade, nunca 
senti esse ti po de am or." Pela rrnjet6ria tora! da ncgaç3o, salvaguarda-se 
ainda mais a preservaçfio melanc6lica desse amor. 

A tese de lrigaray de que as estruturas da melancolia e da feminili· 
da de deseovolvida sâo muito semelbanres no rrabalho de Freud refere-se 
à oegaç3o do objeto e do objetivo que coostirui a udupla ondan de re· 
calcameoto caracteristica da feminidade plenamente desenvolvida. Para 
lrigamy, l o reconhecimento da casrraçiio que inrroduz a menina cm 
"uma 'perda' que escapa rndicnlmente a roda reprcsenraçiio".40 A me· 
lancolin é asshn uma norma psicaoalitica para as mulheres, norma que 
repousa sobre seu desejo ostensivo de ter um pl!nis, um desejo que, 
coovenicoremente, nao pode mais ser senrido ou conhecido . • 

A leitura de lrigaray, repleta de citaçôes irOnicas, é perfeita para 
desml1Salr3r as assertivas desenvolvimencais sobre sexualidade e femi· 
nidade que clar;uneore permeiam o rexro de Freud. Como ela tam~m 
nos mostra, h:i outtas leiruras possfveis dessa tcorin, as quais excedem, 
inverrern e des locarn os objerivos declarados de Freud. Considere-se que 
a recusa do investimenro homossexual, desejo e objetivo conjunramente, 
recusa esta tanto impmgida pelo cabu social como apropriada pel os es· 
r:lgios do desenvolvimenro, resulta numa esm1rura melanc6lica que efe. 
tivamente eocene esse objerivo e esse objero no espaço corporal ou 
Mcripta" esmbelecida por uma nega)âO permanente. Se a negaçào hete· 
rossexual da homossexualidnde resulta em melancoHa, e se a melancolia 
age arravés da incorporaç3o, entao o amor homossexual reocgado 6 
preservado pelo culnvo de uma ideoridade de gênero definida por opo· 
siçiio. Em ourras palavras, a homossexualidnde masculina renegada ml· 
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min~ .numa masculinidade acenruada ou consolidada, que maorém 0 
fern'"'"~ como impeos:lvel e inomioâvel. Con ru do, o reconhecimento 
do dese,o h~terossexual leva a um desloc:tmenro de um objero original 
pnrn um ob,cto secundario, prccisamentc o ri po de dcsapego e reinves
timemo libidinais que Freud aforma serem o carMer do luro normal. 
. É claro que um bomossexual, para quem o desejo heterossexual é 
tmpens:lvel, bem pode prcservar CS5:1 hererossexualidade por meio de 
uma esrrurura melanc6liC3 de incorporaçiio, pela idcntificaçâo e incor· 
poraç1lo do arnor que niio é nem reconhecido nem pranreado. Mas aqui 
fic:' da~o q~e n recusa hererossexual a reconheccr n ntraçlio homos.o;exunl 
pnm~nn é 1mposta cuJruralmeme por uma proibiç~o da bomossexuali· 
dnde que nilo rem paralelo no caso do homossexual melanc6lico. Em 
ourrns palavras, a melancolia hcrerossexual é instirulda e mantida cul
turalmente, como o preço de idenridades de gênero esb1veis relacionadas 
por dese1os oposros. 

Mn~ que lin~a~em de superffcie e profundidnde ex pressa adequa
domenrc esse efe•ro mcorpornùor da melancolia? Umn resposta prelimi
nar é posslvel para essa pergunra no discurso psk-annlitico, mas oma 
compreens:lo mais plena nos levar~. no ûltimo capltulo, a considernr 0 
t;~nero como uma r~presenraç3o que coostirui per{ormatiwmente a a pa· 
~nc1n de sua pr6pna fixid~ inwrior. Nesse pomo, conrudo, a afirrnaçào 
de q~e a mcorporaçiio é uma fan ras• a sugere que a inl'Orporaçiio de uma 
idenudndeé um.a famasia de hteralizaçaoou umnfantasia literalizante.•• 
l'or causa exatarneme de sun cstrutura melnnc6lica, essa lireraliz.•çao do 
corpo oculm sua genea logia c se aprcsenm sob a categoria de "fato na
rural". 

0 que Stgnifica susreomr uma fantasia lireraliZIIJlte? Se a diferencia
\10 do gênero decorre do mbu do iocesro e do rabu amerior da homos· 
ocxuahdade, ent:io ~omar-se" um g€oero é um laborioso processo de 
h lrnnr-5e naturalizado, proce.so que retJuer umn difcrcnciaçâo de pra
ures e de parres corporais, com base em significados co111 caracrerîsticas 
dr gencro. Diz-se que os prazeres residem no pênis, nn vaginn e nos sei os, 

~ue ~manarn deles, m:ts rais descriçôes correspondem a um c::orpo 
Jôl fo1 consrruido ou naruralizado como porrador de traÇOs especlfo-
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cos de gêncro. Em outras palavra9, algumas parres do corpo tornam·se 
(ocos concebiveis de prnzer precisamente porque correspondem a um 
ideal norrnarivo de um corpo j:i portador de um genera espedfico. Em 
certo senrido, os prnzeres sâo determmados pela cstrurura mclanc61ica 
do gênero pela quai alguns 6rgâos sllt> amortecidos para o prazer e ou· 
rros, vivificados. A qoe.\~ào de sabcr que prazcrcs viverâo e que outtos 
morrerâo esri freqüenrcmente ligada a quai deles serve âs priticas legi· 
rimadoras de formaçiio da identidade que ocorrem na matriz das normas 
do gêncro.n 

Os rransexuais afirmam amiude uma desconrinuidade rodical entre 
prazeres sexurus e p:mes corporais. Muiro freqOenrememe, o que se 
quer em rermos de prazer exige uma participaçâo imagimlria de panes 
do corpo, tnnto apêndices co mo orificius, que a pessoa pude de faro nao 
possuir, ou, dito de ourro modo, o prazer pode requerer que se imagine 
um conjumo exagerado ou diminuldo de partes. É clara, o slatus ima· 
gin:lrio do desejo nâo se resrringe 11 idcntidade rransexual; a natureza 
fanrasistica do desejo nâo revela o corpo camo sua base ou sun causa, 
mas como sua ocasûio e seu objeto. A esrratégia do desejo é cm parte a 
rransfiguraçào do pr6prio corpo desejante. Afuls, para desejar, talvez seja 
necess:irio acreditar em um ego corporal alterado•J, o quai, no incerior 
das regrns de gêoero do imagimlrio, correspondn hs exigências de um 
corpo capat de desejo. Essa condiç.~o imaginâria do desejo sempre ex• 
cede o corpo (lsico pelo quai ou no quai ela arua. 

Desde sempre um signo cultural, o corpe esrnbeleœ ümices para os 
slgtùficados imaginarios que ocasiona, mas nuncn esta livre de uma cons· 
rruç:io im.•gin:iria. 0 corpo fanta.Siadu ramais poderi ser C01mp:ree:odido 
em relaçào ao corpo real; cie s6 pode ser compreendodo em relaçào a uma 
outra (amasia culruralmente instiruida, a quai postula o lugar do 
edo "real". Os limites do "reaJ» sâo produzidos no campo da hct:er<JSSO~ · 
xualizaçào naruralizad.1 dos corpos, em que os fat os flsicos servem 
causas e os desejos reflerem os efeitos inexor:lveis dessa 6sicahdade. 

A fus~o do desejo corn o real - isro é, a crcnça em que silo 
do corpe, o pénis ••literai", a vagi na "literai", que c.1usam prazer e 
sejo - constirui precisamc:nte o ri po de fanrasia liu:r:ilizame c:u·acl:eritt 
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rica da sind_rome da hererossexualidade melanc6fiCJ. A homosscxuali· 
tlnde repudoadn que csrâ na base da hererossexualida<lt melanc61ica ree· 
me~e coma facricidade anatômica manifesta do sexo, em que 0 ··sexo" 
d~$tgna a obscurn urudade emr~ anaromia, ~idenndade narurnl'· c "de
sera narura~ ~. A perda é negada e incorporada, c n genca logia dcssa 
rransmuraçao é pfenamenre esquecida e rccalcada. A superficie sexuada 
do corpo emerge assim coma o slgno necess:irio de uma idenridade ede 
um dese!o narural(izados). A perda da homossexunlidade é recus.1da e 
~ amor e pres~r.vado ou codificado nas partes do pr6prio corpo, litera· 
ltt:tdo na facucodade anarOmica ostensiva do scxo. Aqui n6• • . 1 d . • vernas a 
esrrategta gera e !neralizaçâo coma uma forma de esquecimenro que, 
no casa da anaronua sexuallirernlil:ada "ecnue~•" 0 1·m·gm· • 1 • ...... """ u ano, e, corn 
ce, a bomoss~xualidade imagin~vel. No caso do hcterossexualmascu-
llno m~lanc61tcu, eJe nunca amou ourro bornem, ele ~bornem, epode 
~ apooar e'?' faros empfricos que irâo prova-lo. Mas 3 literaliUiçâo da 
1narom1a nao s6 nlio prova nada, como rambém é uma resrriçâo Jirera
llznnte ~o prazer oo propno 6rgâo as.~cverado como signa da identidade 
masculina. 0 amor pefo pai é armazenado no pènis, salvaguardado por 
meoo de uma ncgaçâo impérvia," o desero, que pass:~ emâo a cenr~·-se 
ne • · ·~ sse perus, rem nessa negaç3o continua sua escrutum e sun incumbencia. 
Alo~s, a mulhcr-como·objeto tem de ser o signa de que cie niio s6 nmtca 
\Ctltlu dcsero homossexua.l, mas ounca sentiu pesar por sua perda. Cer
r•meme, a mulher-como-s•gno rem eferivamenre de dcslocar oc 1 h. 6 . c u {at 
rua ISt na pré-heterossexual em favor de curra , capaz de consagrar 
umn heterossexualodade sem suturas. 

' REFORMUIANDO A PROIBIÇÂO COMO PODER 

Embo~a a africa g~neal6gica de foucault ao {undaciomsmo renha guiado 
tttn leorura de U!vo-St:rau~ Freud e da marriz hetcrossexual, faz-so ncces
..Srln ~ma comprcensao runda mais precisa de como a Ici jurfdica da psi· 
un,lise, o recalcamcmo, produz e reprodut os gêneras que renta contro-
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Jar. As re6ricas feminisms rêm sido atrafdas para a explicaçâo psicanalfrica 
da diferença sexual em pan~ porque as di~micas edipiana e p~-edipiana 
parecem oferecer uma maneira de siruar a construçâo prim:iria do gEnero. 
Pode a proibiç.~o do incesro, que proscreve e sanciona posiçôes de gEnero 
hierârquica e binariamente estrururadas, ser reconoebida como uma ~orça 
produtora que gera madvertidameme v:lrias COnfiguraçôes culruraiS do 
gênero? 0 rnbu do incesto estâ sujeito à crftica da hip6tese d~ ~epressllo 
apre sen rada por Foucault? Como seria um desdobr~entO fe~m1s~ de~ 
cri rica? Mobilizaria essa cr( rica o projerode confundir as resmçôes bm:lnas 
que pesaro sobre sex~gênero, imposras pela marrizhererossexual? Certa· 
mente, uma dasleiruras feminisms mais inlluentes de lévi-Strauss, Lacan 
e Freud esr:l no arrigo de Gayle Rubin, "'The Traffic of Women: The 'Po
litical Economy' of Sex~ ["Trâfico de mulheres: a 'economia politien' do 
sexo"l, publicadoem 1975.-14 Embom Foucault ~oseja me~cionadonesse 
arrigo, ne le Rubin efetivamentc prepara o tcrreno uma cr(nca fouc.1u lu a· 
na. 0 fato de a aurora ter-se apropriado posteriormente de Foucault pa rn 
seu rrahalho numa teoria sexual radica14S levanta rerrospeccivamcnte a 
quesr.'io de saber a té que pooro esse arrigo tâo influence poderia ser recs-
criro na perspectiva foucauhiart:~. . 

A an~ lise foucaulriana das possibilidades culruralmenre produnvas 
da lei da proibiçào se ap6ia claramente na teoria cxisteme da sublimaçào 
articulada por Freud no MDI·estar da aviliUlçâo, e reinrer~rera~,. por 
Marcuse em Eros c âvilim~iio. Tanto Freud como Marcuse tdenufJcam 
os efeiros produrivos da sublimaçAo, nrgumenmndo que os arrefatos e 
instituiçôes culturais sfio efeiros do Eros sublimado. Ainda que Preud 
veja a sublimaçâo da sexualidade como produrora de um "mal-estar" 
generaliUtdo, Marcuse, à moda platOnica, subordina Eros ao Logos, e 
vê no aro da sublimaçâo a mais satisfar6ria express3o do espiriro huma· 
no. Em diverg~ncia radical com essas teori.u da sublimaçâo, enrretant~, 
Foucault defende uma lei produciva sem a poStulaçâo deum deseJO On· 
ginai; a operaçao dessa lei se jusrifica e consolida pela consrruçâo de uma 
explicaçfio narrativa de sua pr6pria genenlogi~, a quai de fu_ro mascara 
sua pr6pria imersao )laS relaçOes de poder. Assmt, o ra bu do tnoesro nao 
reprimlria nenhuma predisposiçno primâria, mas criaria efetivamente a 
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disrinçào entre as predisposiçôes "primârias" e "secundarias", para nar· 
rare reproduûr a disrinçâoe.nrre uma heterossexualidade legitima e urna 
homossexualidade ilcgftima. De faro, se concebermos o ta bu do incesto 
como primariarncnre produrivo em sc us efeiros, entâo a proibiçdo que 
funda o "sujeito" t sobrevive como a lei de seu desejo roma-se o meio 
pelo qua i a identidade, e parcicularmeme a identidade de gênera se . . . c.:onstnu1. 

Enfurizando ota bu doincesto como proibiçâo c coma sançao, Rubin 
escreve: 

o rabu do inœsto impôe o ob~tivo soool d.:a cxogamîa e da aliança aos 
eventos biol6gîcos do sexo e da procriaçOo. 0 rabu do încesto dîvîde o 
uni verso da ...:olha sexuaJ em catesorins de parceiros sexuais permitidos e 
proibidos. ( 173) 

. Po~que tod~s as culruras buscam reproduzir a si mesmas, e porque 
a tdenndade soctal particular do grupo de parentesco tem de ser preser· 
va da, a exogamia é institufda e, como seu pressuposto, também a here
rossexualidade exogâmica. Conseqüentemente, o tabu do incesto n4o 
s6 proibe a uniao sexual encre membros da mesma linhagem de paren· 
resco, mas en volve igualmenre um rabu contra a homossexualidade. Ru· 
bin escreve: 

o ta bu do ince5t0 prcs.'iupôe um ca bu anter lor, mcnos enunciado, con tm Il 

homossr:xunlidade. Uma proibiç5.o contto algumas tmiOes hererosst:xuajs 
supôe uon mbu oootca as uni&sn4o heter0$$exuais. 0 gênero ~ nao somente 
uma identiÎoeaçâo oom um scxo; ele rambtm implica que o desejo sexual 
seja dirtgodo para o sexo Oposto. A divislo sex.W do trabalho esta impllcita 
em ambos os aspeaos do gënero-ela os ena masculino e femuuno, cos 
cria beterossexuais. (180) 

Rubin entende que a psicanâlise, principalmente em sua encarnaçâo 
!.Cllntana, complementa a descriçâo de Uvi·Strauss das relaçôes de pa· 
r~nresco. Ela entende, parricularmenre, que o "si stem a de sexo/gênero", 
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1 d de rransfonnaçiio de mnsculinos o mecanismo culmral regu amenta o • . . 
e femininos biol6gicos em gêneros disrintos e hlerarqu•za~os, é, a um 
s6 tempo comandado pelas instiruiçôes culmrais (a fumiha, as fo~mas 

'd . ,d ~troca de rnulheres", a hererossexualidade obrigat6na) e 
res• ua.s o . 1 · 0 desenvolvimenro 
inculcado pelas tels que cstrumram e tmpu._siOnam lifi 

si uico individu:~!. Al»im, o complexo de t.dipo excmp ca ~ncrero
p q o tabu cultur:ll contn o incesto, e resulta em ,denufi
meote e executa . h 1 omo 
caçôes dîstioros de gênero e numa predispOSiç.'io eterossexua c 

. b' alé disso que antes da rrans-
corolârio. Em seo ensato, Ru tn susten ra, m ' 

, · · b' 16o;cos em um homcm o u 
formaçâo de um masculino ou reJlllllmO to .,. 

• ulh -ços de oêoero "cada criança contém rodas as pos-
uma m er corn "a " ' .. 9 
'bil' da des sexnais acesslvcis à express.~o humana . ( 18 ) . 

SI 'o f d ' tu" e descrever uma sexualidade "ames da le•", 'omo 
cs orço eSl ~ • . · · l' 

b
. -' '•d•de pnm' :ir~ ou um polimorfiSmO ideale uresrruo mlp JC3 

uma ISSCXU"' .. 1 · d · · 
que a lei é anterior à sexualidade. Como resrriçâo a um~ p emru e ~n&-

:1 • le' proîhe alguos grupos de poss•bilidades sexuaiS pré-pumnvas e 
n. n~, a ' Mas ·• nt>limrmos a crfrica fouc:mltiana du bip6tese de 
sanoona outros. • ~ . . 

- , b d . cesto-esse paradigma da let represstva -, vere-
repressao ao ta u o rn . d d . da c:omo 
mos que a lei parece produzitJalfiO a heterossexuali a e sano~na 

h 
r dade transgressora. Am bas sao na verdade e[CJtos, rem po-

a omossexua • .1 - de uma se-
rai e oowlogicamenre posteriores à lei ela mesma, e a 1 ~ao 
xU3lidade antes da lei é, ela pr6pria, uma criaçâo dcssa leJ.. . . 

0 ensaio de Rubin manrém o compromisso corn uma disnn~~ entre 
sexo e gênero que presume a realidadc onto16gica ante ri ore d•snnra de 

"sexo" q~e é refeito cm nome da lei, valo d izer, é Lmnsformado 
um • e h r.... •rrau'va da aquisidio do gênero 
subseqüentemente em • g nero . ....a "" .. ôc 
exi e um cerro ordenamento temporal dos evemos, o quai pressu~ 

g ·' ·a em posir•o de "conhecer" ranto o que é nnrenor que o narrauor este) ,... l' 
como o que é posrerior à lei. Todavia, a na~raçâo oco:~e ".wna ·~guag~m 
que estritamente Wando, é poste ri or à le•, é conseqüenoa da 1~•, e assun 

pro~ém de um pooro de vista tardio e retr.ospectivo. S~ essa hnguagem 
é esrruturada pela lei, e se a lei é exemplificada e, a ngor, •mposta ~ 

. - , 6 • 0 podc couhecer o que es ... 
linguagem, q descnçâo, narraçao n.o s na . d . '!jio 
fora dela mesma - isto é, o que é anterior à le• -, como sua esen 
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desnc "ames'' CMorâ sempre a serviço do "depois". Em o utras palavras, 
n~o s6 a narrariva reivindica acesso a um "antes" do qua! est:l por defi
niçâo exclulda (em vi"ude de seu cararer lingüistico), mas a descriçâo 
do "an res" Q(Orre nos termos do ~depois" e, conseqOememente,tomn-se 
u rM arenuaçao da pr6pria Ici no lugnr da sua ausêncin. 

Embora Rubina firme a exisrêneia de um uni verso ilimitado de pos
sibilidadesscxuais para a criança pré-edipiana, ela nllo subscreve a noçi.o 
de uma bissexualidade prim5ria. De faro, a bissexualidade é conseqUên
cin de pnltic.1s de educaçao inf:~ntil cm que os pais de ambos os sexos 
estao presentes e se ocupam de fato dos cuidados à ~Tiança, e em que o 
repudio à feminidade ja nilo serve, tanto para homens como para mu· 
!heres, como pré-condiçilo da identidade de gènero. ( 199) Ao con cl a mar 
a uma "revoluçào do parenresco", Rubin prefigura a erradicaçao da rroca 
de mulheres, cujos traços sllo evidentes nâo s6 na instirucionalizaç:ïo 
conremporânea da heterossexualidade, mas tanlhtm nas normas psi qui
ens residuais {a instimcionalizaçâo da psique) que sancionarn e cons· 
troem asexua lidade e a idemidade de gencro cm termos heterossexuaîs. 
Corn o afrouxamenro do earater compuls6rio da heterossexuahdade e 
a emerg€ncia simultâ.nea de possibilidades culrurais bissexuaîs e homos• 
sexuais de comportamenro e identidade, Rubin conrempla a dcrrocada 
do pr6prio gênero. (204) Na medida em que o gênero é a transformaçao 
cultural de uma polissexualidade biol6giea em uma hererossexunlidade 
culruralmenre comandada, e na medidn em que a heterossexualidade 
expôe identidades de gênero distinras e hierarquizadas para alcançar seu 
objerivo, o colapso do car~ter compuls6rio cb hererossexualidade im
plicaria, para Rubin, o corolârio do colapso do pr6prio gênero. Se o gê
nero pode ou nao ser plenamente errad1cado e ern que se.ntido seu "co
lapso" seria culro ralmente imaginâvel silo implicaçOcs inrrigamcs, mas 
nao esclarecidas por sua and lise. 

A rese de Rubin repous.1 sobre a possibilidade de que a lei seja de furo 
wbvertida, e de que a mterpretaçâo cultural de corpos diferentcmente 
oexuados possa ocorrer, ern rermos ideais, sem referêncin à disparidnde de 
a~ntro. P:trece claro que os sistema.s de heterossexualidade compuls6ria 
rodern se aherar- e rêm sem duvida mucbdo - e que a croea cbs mu-
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!heres, sob formas residuaîs quaisquer, n3o determina neeessariamente 
uma rroca bcterossexual; nesse senrido, Rubin reconhcce ns impljcaçôes 
mis6ginas do esrrururnlismo notori<uneme nâo diacrônico de Lévi-Strauss. 
Mas que é que a leva à conclusao de que o gêoero é merarnente funçâo 
d:l heterossexu:ilid:lde compuls6ria, ede que, sem estestatus compuls6rio, 
o campo dos corpos n3o mais seria mai'Clldo em termos de gêuero? Cla
rnmente, Rubin j:l imaginou um mundo sexual alternativo, um mundo 
arribu!do a um estlgio ut6pico do descnvolvitnento infnntil, a um "antes" 
d:llei que promete ressurgir ~depois" do fun ou da dispersao da lei. Se 
aceirarmos as criricas de Foucault e Derrida sobre a viabilidade de conbe
eermos ou nos referirmos a esse "anres~, como baveriamos de revisar a 
narrnriva da aquisiç5o do gênero? Sc rejeimrmos a posrulaçâo de uma 
sexua- !ida de ideal anterior ao tabu do incesto, e se também nos re<:usar
mos a aceitar a premissa esrrururalista da permanência cultural desse mbu, 
que relaç;ïo resmr:i enrre a sexu:ilidade e a lei para a descriçâo do gênero? 
Serâ que precisamos recorrer a um esrndo mais felà, amerior ii lei, para 
podermos afirmar que as relaçôes de géncro conremporânease a produçao 
punitiva das identidadcs de gênero s3o opressivas? 

A cdrica de Foucault à bip6rese do rccalcamemo em A historia da 
sexwJiidade: Volume 1, argumenta que a "lei" esrruturalista (a) pode sec 
compreendida como uma formaçâo de poder, uma configuraçâo bist6rica 
espedfica, e (b) como produtora ou geradora do desejo que supostarnente 
ela reprime. 0 objeto do recalcamento nâo é o de;eio que ela mma como 
seu objero apareme, mas as multiplas configura~Oes do podcr em si, cuja 
pr6pria pluraUdade dcslocaria as a parentes universalidade e oecessidadc 
da lei jurldica ou repressora. Em outras palavras, o desejo e sen recalca
mento silo orna oporrunidade para a consolidaçâo das esrrururas jurldicas; 
o desejo é fabricado e proibido como urn gesco simb61ioo ri rual pelo quai 
o modelo jurldico exercee consolida seu pr6prio poder. 

0 rabu do incesro é a lei jurldica que suposcamenre pro!be os de!>eic• 
inoesruosos e constr6i certas subjerividades corn rraços de gênero 
meio do mecanismo da ideotificaçâo compuls6ria. Maso que garante 
universalid'\de ou a necessidade de$$.1 lei? É claro, ha debates aot:rOJPOo 
16gicos em que se busca afirmar e conrcsrar a universalidade do mbu 
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• 46 mcesro ' e ba uma dtspum secu d .. n ana em tomo do que od . ,. 
se ml for o caso para 0 , 1• ornifi d d P e tmp tcar, 

. . ' ' •o ca 0 osproccss · . .• r· . untversabdade d ~ 1 . 47 Afi os soct.us, ·'a trmaçao da 
a et. trmar que um 1 . é . 

que 3(irmar que el o da ' a et , umversal n:io é o mesmo 
3 pera mesma mane' d·t 

que determina a vida social de od ltra em ' erenres culturas, ou 

1
. rn o unt areral De furo 'b · ~ 

versa tdade a uma lei pod . 1. . · , , atrt uu um-e tmp tcar stmplesme te 1 
uma estrurura dominante em CUJ'O ,·nrert·o n que e a opera como Mi r ocorrem as re la.· · · 
m~~n~ 3 presc~ça univcrsal de uma lei na vida social na~ ~~~i~:,.~: 
cons~:r~~:· :~:'~::s:U:~;;e ~m ro?os. os a_~pecros da fonna s~al 
opera em algum lu<>or em todas 'fsso stgnifi~ que a lei existe e que 

. o- as ormas soera1s 
Mmha rarefa aqui nao é . . · tabtt do . mostrar a extstêncm de cul tu ras em que o 

mcesto co mo ml niio 0 . , . 
desse ta bu onde elc pe~a, mas .tmes sublmhar n generativiclade 
o r 1 opera, e nao meramonre seu status juridico E 

r:~:.p~;~:~:~n~d; ra_bu proibe e dira ~ sexualidade em ~n: 
rida des subsriruros, os qua:~~nre uma vaned3de de desejos e iden-

priond·, excero pelo aspccto de ser::·e~ma~:!U:n:;~·~;· ~~~rtmid,osSa 
esten crmos a crftica de Foucault ao tnb d • ". u srtrums . c 
tabu e o desejo ori •ina! la • ." o mcésro, vcremos que o 
v:lrias maoeiras resi~rent~ ":'ae/petl·odapdat pod~m ser htsrodcizados de 

umversa ' e das forrnul d La p 
se enrender que 0 rab . as e can. ode-u ena e sustenta 0 dese ·0 1 • 
deslocamenro compuls6rio desse d . A J - pe :t mae/pelo pai e o 
"original" para sempre rccalcada e CSCJ~·. noçao de u~a sexu:ilidade 

~:c d~a !e~~e~ual f~t~ci~na subsequ:.:~~~~~o;;~es::s;o~~~~~~u~ 
numero de r::~;:;';; ~P::~!m pode ser verdade para um grande 

o recente, trata·se de um d . 
tanto ~ prodlttÎdo como p .b.d eseJo que 
Em outras palavrns a lei rot J o nos rermos desse conrexro culruml. 
• j6 n~o é mais pos;r~el is~l~: ~~::e. essa uniâo é 3 mesm~ que a incira, 
do ~b . 'di d , çao recalcadora da funçao produtiva 

•• u JUn co o meesro. 
~ daro que a reoria psicanalirica se 

Jutiva do rabu do in . .mpre reconbeeeu a fuoçâo pro-
leleunis disrimas A p7sto,: ete qube ena o desejo sexual e identidades 

. . tcan tse ram ém tem si do clam sobre o faro de 
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que o rabu do incesro ncm sem pre opera para produzirgênerose desejos 
no senùdo esperndo. 0 excmplo do complexo de É.dipo negative nada 
mais é do que uma ocasiâo em que a proibiçâo do inceste é darameo
te ma os forte em relaç.~o ao genitor de sexo oposto do que em rc:laçâo 
ao gcniror do mesmo scxo, e o genitor proibido se toma a figura de 
idenri ficnç5o. Mas como rcdescrevcr este exemplo na perspcctiva da 
concepçâo do rabu do inceste como juridico e generative? 0 desejo pelo 
genitor que, objeto do rabu, se torna a figura de identificaçao tanta é 
prodm.ido como negado pelo mesmo mecanisme de poder. Mas para 
que fi ml Seo rabu do incesro regulamenta a produçâo de identidades 
disti nms de gêocro, esc essa produçâo exige a proibiçâo e a sançâo da 
hererossexualidade, entiio a homossexualidade emerge como um desejo 
que tcm de ser produzido parn pc:rmanccer ree~lcado. Em outras pala
vrns, para que a hererossexualidade permaneça in tata como forma social 
distinta, ela exige uma concepçiio inteligfvel dn homossexualiù3de e mm· 
bém a proibiçâo des:.n concepçao, tornando-a culruralmenre inimeligl
vel. Na psicanalisc, a bisscxualodade e a bomossexualidade sao conside
radas predisposiçOes libidinais primarias, e a heterossexualidade é a 
conmuçiio laboriosa que se baseia cm seu recalcamento graduai. Ao 
mes mo tempo que esta doutrina parece encerrar unta possibilidade sub
versiva, a consmJÇIO discursiva da bissexualidade e da bomossexualida
de presente n.~ littratura psicanalltica rdua a a6rmaç3o de seu status 
pré-cultural. A discus.\iio acima sobre a linguagem das predisposiçôes 

bissexunis é porromo pertinente.'8 

A bissexualidnde, da quai se diz esw ufora~ do Simb61ico e servir como 
locus de subvers.io, é, na verdade, uma construçâo nos termos desse 
discurso consrimtivo, n construçao de mn "fora" que toda via est:i corn· 
pletamente "denrro~, nâo de uma possibilidade além da culrura, mas de 
uma possibilidade culrural concrera que é recusada e redescrira como 
impossrvel. 0 que permanece "1mpensavel" e "indizivel" nos tcrmos de 
uma form'\ culruml existente n:io é necessariarnente o que é exclufdo da 
marriz de inreligibJiidade presente no inrerior dessa forma; ao contrario, 
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o marginalizado, e nilo o cxdufdo, é que é a possibilidade cultural cau
sadorn de medo ou, no mioimo, da perda de sançôes. Nao rer 0 reco
nhecimento social coono heterossexual efetivo é perder uma identidade 
social possivel em rroca de uma que é r:odicalmente menos s.1ncionada. 
0 uimpc:osavet» eslll assim plenameme denrro da cul tura, mas ~ plena
menre exclufdo da culrura dominante. A teoria que présume a bissexua
lidade ou a homos.~xualidade como o "an res" da culrura, e que sirua 
ess.1_ "prioridade" coma fonre de uma subversiio pré-discursiva, proîbe 
efetJVamente, a pamr de denrro dos rermos da cuttura, a pr6pria sub
vers5o que ela ombivalenremente defende e à quai se opôe. Como nrgu
ment?rei no œso de Kristcva, a subversiio se rorna assim um gcsto futil. 
rnanrodo a penas oum modo esrético irreal, que nunca pode ser rraduzido 
cm outras pr.iticas culrurais. 

No ~o do ~bu ~o incesto, Lacan afuma que o desejo (como oposto 
à ncccss•dade) é msrnufdo por meio dessa lei. A cxistência "inteligfvel" 
nos rermos do Simb61ico requcr rnmo a insrirucionafuaçiio do ucscjo 
como sua insatisfaçao, conseqoencia necess5ria do recalcamenro do pra
rer originale da neces.\idade associados ao corpo mate mo. E.~ prazer 
pie no que nssombra o desejo como pr:ozer inatingfvel é a mem6ria irre
cupcr~vd do prazcr antes da lei. Lacan é claro sobre o faro de o prazer 
ames da lei ser apenas fantasiado e repetir-se nns fantasias inflnims do 
desejo. Mas em que senrido a fantasia, ela mesma proibida de recupc:rnr 
lueralmente um prazer original, ~ a constitu1~0 de uma funmsia de 
"originalidade" que pode ou n5o corresponder a um estado libidinal 
lhernl? De fato, em que medida esta questâo pode ser resolvida nos 
lermos da reoria lacaniana? S6 se 11ode compreender um desiOCimento 
ou substiruiçâo como tais <m relaç~o a um original, um original que, 
neste caso, nunca pode ser recuperado ou conhecido. Essa origem espe
wlntivn é sempre medimda de umn posiçiio retrospectiva, a partir da 
quai ela assume o carn ter de um ideal. A sanùficaçâo desse "além ·• prn
rtroso ~ iostiruida medianu: a invocaçâo de uma ordem Simb61iCI es
otncialmenre imurâve1.49 Ora, é precisa enrender o dm ma do Simb61ico, 
do desejo, da insrituiçao da diferença sexual, como uma economia sig
niAcanre autônoma que derém o podcr de demarcnr e excluiro que pode 
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e o que nAo pode ser pensado nos rermos da imeligibilidade culrural. 
Mobilizar a distinç:io entre o que existe "antes" e o "dura me" a cul ru ra 
é uma mnneira de excluir possihilidades culwrnis desde o infcio. Assim 
como a "ordem das aparências"-a temporalidade fundadora do relata 
-contesta a coerEncia narra ti va, ao inttoduür a divisào no sujeito e a 
fêlure no dcscjo, ela reinstirui uma coerência no âmbiro da exposiç:io 
temporal. Como resultado, essa estrat~a narra ti va, giranda em tomo 
da distinç:io entre uma origem irrecuperavel e um presente perperua· 
mente deslocado, n5o mede esforços para recuperar essa origem, em 
nome de uma subversao inevitavelmenre atrasada. 
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1. A CORPO·POL.lnCA DE JUUA KRISTEVA 

lnicialmente, a reorla de Kristeva sobre a dimeosiio semi6tica da lingua
gem parece absorver as premissas lacaniaoas someme para expor seus 
limires e apresenrar um locus especificameote feminino de subversao da 
lei patema no inrerior d:1lingnagem. l Segundo Lacan, a lei pareroo es

trurura toda a significaçio lingiifsrica, chamada "o Simb61ico", e assim 
se torna o prindpio organizador universa.l da pr6pria culrura. A lei cria 
n possibilidade de uma linguagem signi ficativa, e conseqUenrememe de 
uma experiência significativa, medianre o recalcom.ento dos impulsos 
llbidinais prim~ rios, inclusive a dependência radjcal da criança em rela
~~o ao corpo marerno. Assim, o simb6lico sc rorna poss(vel ao repudiar 
o relacionamenro primirio corn o corpo mate mo. 0 "~11jeiro" que emer
ge como conseqüência desse recalcamento toma-se ponador ou propo
nenre dessa lei re pressiva. 0 caos libidinal caracrerîstico dessn depen
dancia primitiva é enrao plenamente resrringido por um agcnre unirario 
cujn linguagem é estrururada por essn lei. Esra linguagem, por sua vez, 
tStrurura o mundo pela suprcssâo dos mUltiplos signifkados (que sem· 

rre evocam a multiplicidade libidinal que caracterizou a relaçâo prima· 
ria com o corpo matemo) e pela insrauraçâo de significados unlvocos e 
olt$€1'Ïminados em seu lugnr. 

Krist.eva questiona a oorrativa lacaniana, que pressume que os sig· 
nlficados cul ru rais requerem o recalcamento da relaçio primâria corn o 
'urpo matemo. Ela argumenta que o «semi6tico" é uma dimensiio da 
languagem ocasionada por e55e mesmo corpo ma remo pnmârio, o que 
PAo s6 refuta a principal premissa de lacan, mas serve como fonte per· 
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d 5. b61ico Para Kristevn, o scmi6tico 
pérua de subversâo no campo o tm · ' . da 

" ressa a multiplicidade libidmal original no amhtto dos. termos 

~;,frur3 ou, mais precisamente, no campo da _lin~uagem ~oéoc~= e~~~ 
P

revalecem os signiftcados mwtiplos e a semanoca em a no. mos 
· • do corpe materne nos cer l'n•uagem pOética é a recuperaçao 

10, a t ., tencial de ramper, subvener e 
da linguagcm, um resgate que rern o po 

deslocar a lei pate rna. , . . ·a de subversâo de Kris-
N~o obsmnte sua cnnca de Lacan, a esumegJ d b'l' d de e 

d . d Sua teoria parecc depender a esta ' ' a 
reva mostrn·se uvt osa. 1 b famr Ernbora 
da reproduçao exaramente da lei pate rna que e a usca a • . . li 

. nha l' ' tes dos esforços de Lacan para umversa -
efeovamenre expo OS tm• . '6tico é 

l i parerna na linguagem, ela todavia adrntte que o senu 
zar a e s· bôli e que ele as.~ume sua espe
invariavelrnente subordinado ao un . ~· . enros Se 

d h. rqtttn tm une a quesnonam . 
cificidade nos termes e uma tera ' 

'bTd de da subversao deslocamento ou 
0 serniôtÎCO promove 3 ~1 Il 3 ' $' b6-
ruptUt3 dn lei patema, <tue sentido podem ter esses termos seo tm 

lico rcafuma sem pre sua hegemooia? . 
A cdtica a seguir discorda de v5rias empas da tesc de. Kn~tevn em 

fa r do semi6tico como fonte de subversao eferiva. E.m pnmetro lugar, 
vo . •-· o com o corpe materno, que 

nâo fica clare se o rclacionamento pnm ... • . • 1 
·r ~ um consrruto VJ•VC c 

canto L<risteva como L:tcan parecem ace• ar, . 
·e . fWAosc{vel nos termos de suas respccnvns teo-

sequer uma ex pen oeta C-o" . 
rias lin ü!sticas. As pulsàes multiplas que caracterizam o semt6nco cont-

g . l'b' di al é-discursiva que e<:ns!Onahnente se di 
tiruem uma econonua ' ' n pr seat.,. 
a conhecer na linguagem, mas presen'3Udo ao ~esmo tempo um ar
omol6gico :ut teri or ?1 pr6pria linguagem. Mamfe~ n~ ~guagem: p 

ricularmente na linguagem poéticn~ essa econ~t~a bbtdin~:~r~~~= 
siva tor:na·se um locu5 de subversao culrura . rn ~!l"n subvenio 

d K.risteva argumenra que essa fonte lihtdmal de 
surge qunn o ' ua resença co•ntinuodll~ 

llo pode se man rer nos tennos da culrura, que 5 P . . . 
1 

aL 
:o âmbito da cul tura leva à psicose e ao colnpso da pr6~n~ vtda cu ror 

. . nn<tula e nega alternadamente o senu6oco corno 
Kristeva, assun, .---·- dim -
emancipat6rio. Embora nos dig:t que ele é uma ensao 
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recalcada da linguagem, ela também ndmite rraw-se de um ti po de lin
guagem que nunca pode ser manrido ooerenremente. 

Para avaliar a teoda aparentcmente comradit6ria de Kristeva, n6s 
precisamos pergunrar como essa multiplicidade libidinal se torna mani
festa na linguagem, e o que condiciona sua longevidade tcmporaria. 
Ademais, Krisreva descreve o corpe mn remo como portndor de um con
junte de significados anreriores à pr6pria culrura. Por meio disse, ela 
preserva a noçâo de culrura como uma esrrurura parerna, e delimita a 
mnternidade co mo u1na realidade esscncialmenre pré-cu\ rural. Suas des
criç6es naruralisras do corpe marerno eferivamenre reifie;1m a materni
llade, impedindo umn :utilise de sua cottStruçâo e variabilidade culrurais. 
Ao perguntarmos se é possfvel uma multiplicidade libidinal pré-diseur
~! va, também esraremos considerando seo que Ktisteva afirma discemir 
no corpe ma.rerno pré-discursive niio é em si mesme uma produçiio de 
um discurso bist6rico dado, um e{eito da cuttura, ao inv~ de sua causa 
primaria e secreta. 

Mesme se aceitarmos a recria de Kristeva das puls6es primruias, 
nAo fica claro se os efeitos subversives dessas pulsôes podcm servir, 
1•ela via do semi6tico, co mo algo mais do que uma ruprurn tempor:iria 
r Fu til da begemonia da lei pare rna. Tentarei mosrrar co mo o fracasse 
do sua estrntégia polftica decorre, em parte, de sua apropriaçâo basi
"menre acr!rica da recria da puls<ïo. Além disso, a partir de um cui
dadoso escrut!nio de sua descriçiio da funçiio do semi6tico na lingua
.. m, rorna·se clare que Krisreva reinstala a lei pateron no ûmbiro do 
pr6prio semi6tico. No fim das conw, parece que Kristeva nos oferece 

esrrarégia de subversâo que ounca podera sc transformar numa 
'lr.lti':n polftica susrenrada. No final desra pane do livro, eu sugerirei 

~taneira de reconceituar a relaçlio entre as pulsôes, a linguagem 
• prerrogativa. patriarcal, o que poderâ servir a uma esrrat~a de 

llllt•Vetrsao mais eferiva. 
A descriçAo de Krisreva do semi6tico procede por meio de um cerro 

IJOnitero de erapas problematicas. Ela sup6e que as pulsôes têm objerivos 
.. ,tri•ort:s l sua cmergência na linguagem, que a linguagem iovariavel

recalca ou sublima essns puls6es, e que elas s6 se manifesrom 
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- . ,· isticas ue desobedecem, por assim di:z.er, às 
naquelns expressoes lm~U . _q . 

0 
do Simb6lico. Além disso, 

· ' cias univocas de s•gmficnçao no camp .cl 
exige~ . . . ' ncia de ulsôes mlllliplas na linguagem ev• en
cl:t a forma que a emcry€ . p r· . 1 , . "u' t'•coquescdistinguem 

-- · do ninto do s1gnt •cnuo 111gu cia-senosem10nco, 1 ·c discurso poético. 
. b61' ~ o corpo maremo mam esto no 

do S•m !CO e lqu~ Poctic Language ("Revoluçào na linguagem p~-
ja cm Reoo u~ron '" d f d relaçâo causal necess;\ria entre a . "l (l974) Knstcvo e en e um• 

tac:l • ' 'bTdades plur(voats da linguagcm 
\teterogeneidadc das pu\sôeS C :lS pOSSI 1 1 f; \'nguagem p~tica 
poérica. Diferendantlo-se de Lacan, da a ·~mn q~e ~ ~ Ao conrclrio, 

. ecalc:IDlento das pulsoes pnman•s. 
ollo se baseaa ~um r ' rica é a o rrunidade lingù(snca de as pul· 
afirrna que a hnguagem poe . ~ da linguagem e revelarem 
• m erem os Lermos usuaas e umvocos , . 

soes ro p . . r 1 de sons e significados mulnplos. Des· 
uma heterogeneidadc lrrepnmdve 'd .de estabelccida por Lacan entre o 
se modo, J<rjsreva conresra a' en~a a • od. •firmando que a 

· 'f d r güisnco como um t o, " Simb6lico e o sagnt a ca 0 m . . dad d ·do 
3 

quai nâo 
linguagcm poética possui sua pr6~na modali_ c e senn ' 

~ - · ências da des1gnaçâo unavoca. 
se con orrna as elQgb lho ela subscrevc a noçâo de uma energia livre ou 

No mesmo tm 
3 

• · éd'o da funçlio 
n5o investida que se fa~ conhecer na li a~?uage~ por ~nren~s~s nalingua· 
poética. Ela afirma, por exemplo, que na m~ru!," 6 qasuepunessa economi2, 

· -'-lingu•aem poénca ,~ • gem ... vcremosaeconomaau.. .... . • 1 r" 1 Essa funçâo 
. . • ' · ·~ nao pode enconuar seu [su:) ug;1 · 

uo ~~·~o =~~~~o lingüfstica repulsora ou divisiv_a que tende af:amrar 
poé 1 . \' SÎ""ificados· ela faz viger a hererogeneadade das pulso~s me-
emu np acar .,.. . ' . • da . . ïica -o un!voca. Coosequeote-
dianre a proliferaç5o e desrrurçao sagna ' ça 
men re, o anseio por um conjunro de significados alramcnre domLin<tçl•l»l 

como uma revanche das pulsôes conrm a 
c plurivocos aparecel or sua vez, baseia-se no recalcamemo de las. 
do Samb6hco, o qua • P 

1 
. 1 .. dad de pulsôes manifesta 

d fi scmi6tico como a mu np 10 e 
reva e ane o . . dad insisrenres, elas roanpclll 
linguagtm. Corn sua energlll c heterogene• .• . b lh 
a funçlio sigoificanre. Assim, em um de seus pnmearos rra a os, 

.....,.Jino 1/>ù) pon J<lt'lair ao ...,.,,~ '"' • 0 "Aç" r<m<te ao U10 do prooom< .,.,._.llO 

lb R<v. Te<.) 
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de fine o semi6tico corno a "funç.îo signifit:~nre ... associada à rnod:ùidadc 
(doJ processo prim~rio''.J 

Nos ensaios que incluem Desire in Language ("Oe;ejo nn lingua
gem"J ( 1977), Krisrcva baseia mais plenamente sua dcfiniçlio do se· 
mi6tico em rermos psic:analiticos. As pulsôes prim~rias, recalcad:~s 
pelo Simb61ico «! obliquamenre indicadas pelo semi6rico, sâo emao 
compreen· didas como pulsôes matemns, nâosô as pertencentes à mâe, 
mas ro rnbém as que cnracreri~am a dependência do corpo da criança 
(de qualquer sexo) em relaçao à m5c. Em ourrns palavras, "o corpo 
marerno" designa uma relaçâo de cominuidade, ao inv~s de um sujeito 
ou objero disrinros do desejo; a rigor, ele designa o gozo que pruede 
o desejo, be rn co mo a dicororrua sujeiro/objeto que o descjo pressupôe. 
Enquanro o Simb6lico ùnscia-sc nn rejeiçiio da mâe, o semi6rico, me
diamc ritmos, assonlincias, enroonçOcs, jogos sonoros e repetiçôes, 
rc:aprcsenra ou recupera o corpo materno no discurso p~tico. Mesruo 
as "primeiras ecolalias do bebê" ou as "glossolalias do dascurso psicô
llco" s;io marufesmçôes da contrnuidade da rclaçâo m5e-bebé, um 
c-ampo hcterogêneo de pulsôes que é anrerior à separaçiio/individua· 
ç~o da criança e <la m5c, igualmente efcmada pela imposiç,io do rabu 
Jo mee sr o. • A separaçiio da miie e da criança, efetu.1da pclo rabu, 
expre~a-se lingüisticameme como cis5o que Sl1!a.ra o som do senrido. 
Nas palavras de Krisreva, "um fonema, na qualidadc de elemcnro dh
llntavo de sigruficado, perrence à linguagern como Simb61ico. Mas esse 
mesmo fonema esr5 envolvido cm rcpetiçôes ritmicas e emonacionais; 
assam, ele rende a umn auronomîn em relnçiio no significado, de modo 
~ man rer-se numa da~posiçao semjôrica pr6xjma do corpo da pulsllo 
mstinuva ". J • 

0 semi6Lico é descriro por Krisreva como desrrujçâo ou erosâo do 
~imb61ico; diz:·se que est~ "antes~ do significado, comoquando a criança 
'orne~':! a vocali1:.1r, ou "depois", como quando o pslc6tico j:i nao usa 
ralavras para signific.1r. Se o Simb6lico e o semi6tico sâo enrendidos 
como duas modalidades dt linguagem, e se se compreende que o semi6-
uco ~ grralmeme reprimido pdo Simb61ico, enlâo, p:tra Krasreva, a Jin
IIUagem é enrendida como um sisterna em que o Simb6lico pcrrnanece 
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hegemônico, exceto quando o semi6tico rompe ou perturba seu proces• 
so significanrc por via de elisào, repetiçâo, sons isolados e mulriplicaçôes 
de significados, por meio de imagens e met:iforas indefini dam ente sig· 
nificanres. Em sua modalidade simbôlica, a linguagem repousa no corte 
da relaçâo de dependência materna pelo quai ela se torna abstrata (abs
traie/a da materialidade da linguagem) e univoca; isso se evidencia so
bretudo no racioc!nio qua.ntitarivo ou puramente formai. Em sua mo
cWidade semi6tica, a lingungem estâ envolvida oum resgnre poético do 
cor po marerno, CS$!! materialidade di fusa que resiste a toda significaçâo 
discriminadn e unfvoca. Krisreva escreve: 

Em todn lingungem po~lica, nào a penas as rcstriçôts dn rtrmic.1t por excm
p1o. contribuem muito parti vîolnr ce:nas regras gramatic.1is de Unguns n:1· 
cionais ... como ramb~m em textos recentes, as resrriçôes semi61icas (dtmo, 
timbres voclhcos em obras simboU$12$, e ainda a di$posiç5o gr4ûca na p'
gina) se faum aoomp;mhar por elisôes sintiticas niio recupenlveis; ~ im· 
possivcl reconsnruir a categoria sinllitica panicular elodida (objeto ou vu
bo) que roma resolûvel o senrido do enunciado.6 

Para Kristevn, ess.1 irresoluçâo consrinù precisamenre o momento 
instinrivo da linguagem, sua funçiio disrupriva. A linguagem poética su· 
gere assim uma dissoluçao do sujeiro significanre coerenre na conrinui
dade prim:lria que é o corpo marerno: 

A lingungen> como funçilo simb611ca se oonsrirul à custa de recalcar a pulsâo 
lnstlntiva e a relaçilo contCnua com a miie. )4 o sujeiro n~o e.~rnbelecldo e 
question,vel da linguogen> poétia~ (paiO quem palavro nunca ~ unicamenrc 
signo) se mam~m, pelo conmirio, à cum dereativar esse elemento marerno 
instinuvo rca.lcado. 1 

As referê!ncias de Kristeva ao ~sujeiro" da linguagem poética n5o sâo 
inreiramenre apropriadas, pois a linguagem poérica, em que o sujeito é 
compreend1d0 como ser falanre que participa do Simb6hco, erode e 
destt6i o sujeico. Seguindo Lacan, Ktisteva afirma que a proibiçâo da 
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uniiio incesruosa com 3 mâe é a lei fundadora do sujeiro, uma fundaçiio 
que corta ou rompe 3 relaçao conrrnua de dependência materna. Ao c;riar 
o sujeiro, a lei proibiriva cria o domfnio do Simb61ico, ou linguagem, 
como um sisrema de signos univocamenre significames. Por essa razâo, 
Kristeva conclui que ~. linguagem poética seria, pam seu sujeito em 
abert~ e question:lvel, o equivalente do incesro".' A mprura da lingua
gem srmb6hca com sua pr6pria lei fundadora- ou, equivalememente, 
a emergëncin de uma ruptura na linguagem a partir de seu pr6prio cerne 
insrinrivo in teri or - nao é meramenre uma eclosfio de hererogeneidade 
libidinal na linguagcm; rambém significa o estado som:ltico de depen
dênda e".' rclnçllo no corpo materno, anrerior à individu~ç;'o do ego. 
A:Ss1m, a lmgungem poética indien sem pre um rerorno ao rerrcno mater· 
no, em que o rnarerno tamo significa dependência libidinal como a he
terogeneidade das pulsôes. 

Em "Molhcrhood According ro &!llini" ("Maternidade segundo 
Bellini"], Kristeva sugere que, visro o corpo marerno significar a perda 
da identidade coerente e distinra, a linguagem poérica beira a psicose. E 
no caso das expressôes semi6ticas da mulher na linguagem, o retorno 
ao materno significa uma bomossexualidade prl'·discursiva que Kristeva 
tambêm associa claramente à psicose. Ainda que Krisreva admitn que a 
linguagem poérica é culruralmenre susrentada por sua participaçâo no 
Simb61ico e, conseqOenremente, nas normas de comunicabilidade lin
gfiistica, ela n4o logra adrnirir que a homossexualidadc seja capaz da 
mesma expressno social nao psic6tica. A chave para a sua visao da na· 
rureza psic6tica da homossexualidadc ha de enconrrar-se, eu sugerida, 
em sua aceitaçao da hip6rcse estruturalista de que a hererossexunlidade 
é coextensiva à fundnçiio do Simb61ico. Conseqnentemente, o invesri
mento do desejo_homossexual s6 pode realiz.ar-se, segundo Kristeva, 
medianre deslocnmentos sancionados no inrerior do Simb61ico, tais 
co mo a linguagem poética ou o aro de dar à luz: 

Ao dar ~ luz, 2 mulher entra em contato rom= m3e; eLa sc: coma, ela é sua 
pr6prio mie; ebs slo wm mesma continuidade a difermoaNe. Eln aru:Wza 
assim • facem homossexu•l d3 maremidade, medianrt a quai urna mulher fica 

127 



AlOS CORPORAIS SUIVERSIVOS 

simuiClneamente mais proxima de sua me:m6da lnstimiva, mais abert.a à sua 
psicœe e, collkqiiememente, mais negadora de seu liame soci:ll simb61ico. 9 

Segundo Krisreva, o ato de dar h luz nilo logra resrabelecer a re
laçâo conrinua anterior 11 individua~lo porque o be~ sofre iovaria
velmente a proibiçao que pesa sobre o incesro, e é separa do co mo uma 
identidade clistinra. Quanto 11 sèparaçâo emre mae e filhn, o t(sultado 
é a melancolia para ambas, pois a separaçâo nunca se completa plena
meme. 

Em oposiç.1o à tristeza ou ao luto, em que a separaçâo é reconhecida 
e a !jbido vinculada ao objeto originallogra deslocar-se para um novo 
objero substiruto, a melancolia designa uma dificuldade de passar pela 
dor, em que a perda é simplesmente intemalizada e, nesse sentido, re
cusada. Ao invés de um apego oegativo ao corpo, o corpo matemo é 
inœmalizado como negaç3o, de ml modo que a identidade da 61ha tor
na-se uma espécie de perda, uma privaçâo ou falta caraterlstica. 

Eomo, a preœnsa psicose da bomossexualidade consiste em sua 
complem ruprura coma lei patema e corn o embasamenro do "ego" fe
minlno, por mais rênue que seja, na resposra melanc61ica à separaçâo 
do corpo maremo. Conseqüentemenre, segundo Ktisteva, a homosse
xualidade feminina é a emergência da psicose na culruca: 

A (acera bomossexual-matema t um rurbilhlo de palavras, uma austncia 
completa de: significado e visS.o; ~ sentimento, des10Clmcnro, ritmo, som, 
lampejos, e apcgo fantasloso ao corpo marerno co mo um nnr~paro contra 
o mergulho •.. para a mulhcr, um poraiso perdldo mas oparent<rucntc ao 

alcance da mio. 10 

Para as mulheres, enrretanto, essa homossexualidade ~ manifesta na 
linguagem poética, a quai se roma, de faro, a ûnica forma do semi6rico, 
além do parto, que pode ser sustenrada nos termos do Simb6llco. Pnra 
Krisreva, portanto, a homossexualidade aberra nao pode ser uma ativi
dade culruralmenre susrent5vel, pois constiruiria uma ruprura imeJiata 
do rabu do incesro. Todavia, por que seria assim? 
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Kristeva acelta a presunçâo de que a culrura é equivalente ao Sim
b6lico, de que o Simbôlico é plenamenre suborrlinado à "Lei do Pai" e 
de que os unicos modes de atividade nao pslc6tica sao aqueles que, cm 
aigu ma mcdida, participam do Simb61ico. Seu objerivo esrr.uégico, por
tonro, n5o é nem substiruir o Simb6lico pelo semi6tico, nem esmbelecer 
o semi6tico como uma possibilidade cultural rival, mas, ao inv~s dlsso, 
wlidar aquelas experiências no inrerior do Simb61ico que permilllm a 
manifesraçâo das fronreiras que o separarn do semi6tico. Do mesmo 
modo que o nascimenroé compreendido como um investimenro de pul
.Oes insrlntivas para os prop6sitos de uma teleologia social, a produçâo 
poética é concebida como o lugar em que a cislo entre instinto e repre
senraçao existe sob forma culruralmenre comunlcâvel: 

0 falanœ s6 atinge esse Umite, esse rtquisitO de sorubilidade, em vinude 
de uma prlitita discursiv:a particulnr chamad~ "a rte". Uma mulher ntmbtm 
o olinge (e <m nosso sodedade, •tpecialmentf) por meio da ewanha forma 
da Slmbolizaç5o cindida Ouniar da hqguagcm e da puldo insrintiva. do 
"oimb6Uco" c do "semi6rlco") cm que consiste o a<O' de dot il tuz.. Il 

Parn Ktisteva, conseqüenœmtnre, poesia e maremidade represen
r.am pr,ricas privnegiadas no inrerior da cultura paternnlmenre s.1ncio
D:Jda, as quais perm item a experiênda niio psic6tica da hererogeneidade 
e dependência 'é:tracrerlsricas do terreno matemo. Esses atos de poesis 
revelam uma heterogeneidade instintiva que expôe subseqüentemenre 
a base recttlcada do Simb61ico, de$:~ fia a dominaçâo do significante uni
voco e difunde a autonomia do sujeiro que [az. :tS veus de seo supone 
necess.irio. A beterogeneidade das pulsôes opera culmralmenre como 
uma estrarégia subversiva de deslocamenro, uma esrratégia que de$:1loja 
a begemonia da lei parerna, libermndo a multiplicidade recalcada ine
renre à pr6pria linguagem. Preci.samenre porque essa hercrogeneidnde 
instintivn tèm de ser reapresenrada na lei paterna e por meio dela, nâo 
pode desafiar o rabu do incesro, mas precisa permanecer denrro das 
regiôes mais fr~geis do Simb61ico. Obedienre, ponanto, às exigéncias 
aint:lricas, as prdricas poético-maternas de deslocamenro da lei paterna 
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continuam scmpre firrnemente atadas a essa lei. Conscqüentemente, a 
recusa pl ena do Sfmbôlico é irnpossfvel, e o cl.iscurso de "emancipaÇâo" 
esra, para Krisreva, fora de qucs,tiio. Na rue lhor das bipôteses,.as suhver
sôes e deslocamenros rnticos da lei parerna quesrionam sua pressuposl
ç:ao aurojustiflcadora. Porém, mais uo)a vez, Kristeva niio questiona se
ciameme ;t supos~çiio esrrururalista de que a lei proibitiva patcrna seja 
fundadora da culrura. Conseqliemememe, a subversiio de uma culcura 
pateroalmeote sancionada nao podè vir de uma outra versâo da culrura, 
mas somente do i nterior recalcado da pr6pria cul tura, da. heterogeoei
dade de pulsôes que constimi a base omdra da culrura. 

Essa relaçiio entre as pulsôes beterogêneas e-a lei parerna produz uma 
visao excessivamente problematica da psicose. Por um lado, designa a 
homossexualfdade feminina como umnpn\tica culturalmcnte ininteligîvel, 
iueremememe psic6tica; por ourro la do, di ta uma noçâo da maremidade 
como dcfesa compulsôri~ contra o caos libidinal. Embora Krisceva nâo 
reivindique explicitamenre nenbuma dessas coloc:a~ôes, ambas decorrem, 
€Omo implicaçï>es, de suas opiniôes sobre a lei, a lioguagem e as pulsôes. 
Nore-se que, para Kristeva, .a Jinguagem poética compe com o rabu do 
iocesto e, co mo cal, estâ sempre à beira da psicose. Como retorno ao corpo 
mareroo e desindividuaçiio concomitanté do ego, a lioguage.m poética tor
na-se especialmente arneaçadora quando enuncinda pot uma mulber. 0 
poético contesta emao nâosô o tabu do incesro, mas rambérn o ra bu contra 
a bomossèXualidade. A Iin~::uagem poêrica éassim, para as mulberes, tanto 
dependência marerna deslocadacomo, por ser esta depeodêucia libidinal, 
bomossexualidade deslocada. 

Panl Kcisteva, o i nvestimento nao mediado do desejo homosse>."Ual 
feminioo conduz inequivocrunenre à psicose. Consegüememeute, sô se 
pode satisfazer essa pulsao por meio de uma série de de.~locamentos: a 
incorporaçii.o da identi.dade materna- isto é, o rornar-se mâe - ou me
dian re a linguagem poécica, que manifesta obliquarnenrea hecerogeneida
de de pulsoes caracreristica da d~pendên,ciama:retna. Como uni cos deslo
oamemqs socialmenre saocionados ç co.nseqüenreme~;Jté nao psîc6ticos do 
desejo homossexual, tamo,a maternidade como a poesia constiruem ex
periêllcias melanc61icas para as mulheres, devidamenre aculruradas na he-
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terossexualidade. A poeta•miie beœrossexual sofreioœrminavelmeute.em 
funçiio do deslocamento do invesrimeoro homossexual. Conrudo, a con
~ma,çao desse deseîo levatia.à de.'llmegraçiio psic6tica desuaidentidade, 
segundo Krisreva - cuja hip6tese é que, para as mulheres, a beterosse
xualidade c a coesâo do eu ·estiio incl.issoluvelmente I i~das. 

Mas como emender éssa constituiçiio daexpedência lésbica como 
o lugarde uma perda irrecupcr~ve.I de si mesmo? Kristeva considera a 
heterossexualidade claramcnte como pré-requisito do paremesco e da 
cultura. Conseqüçnrememe, idenrifica a experiêucia lésbica como a al
rernativa psicôdca à aceiraçâo das leis pa~ernalmente sancionadas. Po
rém, porque~ o l~sbianismo constiruido como psicose? A partir de que 
perspectiva cultural o Iesbianismo é consrrufdo como lugar de fus:lq, 
perda de .>i mesmo e psicose? 

Ao projeta r-a lés\>ica como "Oucro" da·culrura, e .ao caracterizar o 
discurso Iésbico como um "turbilhâo de palavras" psïc6tico, Kris~eva 
interpreta a sexualidade léshica como intrinsccarnente inintcligivd. Essa 
destiruiçâo rotica e essa reduçao da cxperiência lésbica, reafuadas em 
neme da lei, colocarn Kristeva n~ orbita do privllégio patemo-bètëros
sexual. A lei parerna que a protege dessa incoerêncin radical é pl-ecisa
mente o mecanisrno que p.roduz o censtruco do lesbiaoismo tomo Iugar 
deirracionalidade. Significarivamente, e.~sa descrl~ao da exp·eriência lés
bi ca é feira de fora para deotro, e nos diz mais sobre as fantasias produ
zidas por uma culrura beret osse mal amedroocada, para· se defender de 
suas prôprias possibilidades homossexuais, do que sobre a pr6pria ex.
periência lésbica. 

Ao :tfun1ar que o. lesbinnismojncl.ica uma perda de si mesma, Kris
teva parcce estautnUJlciando uma verdade psicanalftka sobre o recalca
mento nccessario à iocl.ividuaçâo. Assim, o medo dessa "regresslia" para 
a "homossexualidade" é o medo de perder por complero a s:mçâo e o 
privilégia culturais. Embora Kcisœva .afirme que essa perda designa um 
lugar an teri or à C\lltura, nâo h3 razào para nâo a entendermos como uma 
forma cultural nova ou nâo reconhetida. Em outras pal av ras, Kristeva 
prefere explicar a experiência lésblca como um Cstado libidinal regres
sivo, anrerior à pr6prîa aculturaçâo, a de aceitar o desafio que o lesbia-
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nismo propôe il sua vislo restrim das leis culturnis paremnlmente S:tn· 
cionadas. Esse medo,iHScriro 11a interpremçao da lésbioa como psic6rica, 
nâo seria ele re~ult.:tdo de recalcamemo exigido pelo desenvolvimenro? 
Ou seri ele o me do de percier n legitimidade cultural e ser, conseqOen· 
te meme, projcrnda mio porn forn ou para notes d~ cuttura, mas para fora 
da legilimidade culmral, ain da no in teri or da cultura, mas cuh:uralmentc 
hmargina1izada "? 

Kri~1eva dcscreve ronro o corpo marerno como a experiencia lésbica 
a partir de uma posiçâo de hererossexualidade sancionada, a quai nao 
logra reconbecer seo pr6prio medo de-percier essa snnçào. Sua reilicaçao 
da lei paremn niio s6 repudû a homossexualidade feminina como nega 
as possibilidades e s.ignificados vnriados da maœmidade eomo pcltica 
cultural. Porém, a subvers5o oultural nâo é realmcnte a preocupaç~o de 
Krisreva, pois qu:mdo n subversâo semanifesra, ela irrompe das profun
dezas da culrurn s6 para rerornar inrntavelmenre a elas. Embora ose· 
mi6tico seja uma possibilidade de linguagem gue escapa à lei pare1·na, 
ele pernmoece in~vitavelmenre deutro ou, a rigor, abaixo do teuir6rio 
dessale). Assim, n lingungem poética e os prnzeres da marernidade cons· 
tiruem deslocamenros locais da lei patema, subversOes remporarias que 
se submerem finalmeme àquilo eonua o queinicialmente se rebelaram. 
Ao relegar a fonte de subvecsao a um lugar fora da p.r6pria cultura, 
Kristeva pareœ excluir a possibilidade da subversio eomo pmcica cul
rural efetiva ou realizâvel. 0 pruer além da lei paremas6 podeser ima
ginado junJameore com sua impos;lbilldade inevimvel. 

A reoda de Kristeva sobre a subversilo frusrrar as puls6es œm eomo 
pre mi~ sua vislo problemacica da relaçâo eurre as pulsôes, alinguagem 
ca lei. Sua posrulaçào de uma multiplicidade subversiva de pulsôes sugere 
uma série de qoestôes epistemol6gicas e polfticas. Em primeiro lugar, se 
essas pulsôes s6 se rnru1ifestam na linguagem ou em fom1as culrurais ja 
dererminadas como simb6licas, entâo como podemos veri6car seu status 
ootol6gico pré·simb6lico? Krisreva argumenta que a linguagem poérica 
nos d5 acesso a cssas pulsOes em sua mulriplicidade f undamental, mas esta 
resposm nâo é plenamenre satisfnr6da. Haja vist.:t eonsiderar·se que a lin
guagem poética depende da ex:isrEncia nnrerior dessas pulsôes mtJltiplas, 
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podemos jusrificar a posrulada existência delas, de fom1a cirrular, 
lledianre recurso à linguagem poéticn. Se as pulsôes têrn que ser recalcadas 

que a linguagem possa exisrir, e se &6 podemos atribuir sig.nificado 
que ~ represenr.ivel na lingungem, enrâo é irnpossivel arribuir sen· 
pulsôes an res de sua emergencia na linguagem. De maneira seme· 
arribuir M pulsôes uma causalldade que facilita sua trn.nsformnç!io 

linguagem, e medi:tnœ a quai a pr6pria linguagem rem que ser expli
é algo que nlio se pode razoavelmente fazer dentro dos limites d.~ 

amoria linguagem. Em ou uns ,palavras, n6s s6 conbecemos essas pulsôcs 
"causas'' em e arrnvés de seus efciros, e, como ml, nlio h:l rnz:âo parn 

as identific.1rmos eom seus efeitos. Decorrê daC que (a) ou as pulsôes 
sua represenmçdo silo eoexrensivas, ou ent3o (b) as represenmç6es pree· 

:xistel;ll M pr6prias pulsôes. 
Eu diria que é importanœ eonsiderar essa Ultimn alternativa, pois, 

saber seo objero in.stinrivo do discurso de Krisœva nao é uma 
çonstruçllo do pr6prio discucso? E que bases remos para presumir que 
rai objero, esse campo mûltiplo, é anrerior à significaçâo? Se para ser 
culruralmenre comunic:lvel, a linguagem poética rem que pamcipar do 
Simb61ico para ser culrurabnente comuniclvel, e se us pr6prios texros 
œ6ricos de Krisreva silo emblem:lticos do Sirnb61ieo, onde baveremos 
de enconrrar um "fora" convincente parn esse domfnio? Sun posrulaçâo 
de uma multiplicidade corporal pré-discursiva complica·se a.inda mais 
quando deseobrimos que as puls6es maremas silo consideradas eomo 
parte de um "destino biol6gicQ~, seodo elns pr6prias manifesmçôes de 
''uma causalidade nâo simb611ca e nâo paterna".12 Para Krisreva, essa 

causalidade pré·simb61ica e nâo paterna é uma causalidade materna, 
semi6tica, ou, mais espeo;ificamente, uma concepç5o releol6gica dos ins· 
rinros maremos: 

Compulsâo material, espasmo de um:l meon6ria pertencenre à espéeie, que 
ranto se •glulina como se sepmo pan perperuar a si mesma, ~rie de mar
cadores sem ou<ro significado al~m do ererno retorno do cielo biolôgico de 
vida e morre, Como podemoo verballz.âr essa mcm6ria pré·lingüistica irce· 
presentivd? 0 fluxo de Henldito, os aromos <k Ep1ruro, os turbilh6es de 
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pocim dos misticos aobalisrîcos, arabes e indranos, e os descnhos ponulh3· 
dos dos psoc:odflu:os- tudo isso parece em mer3fonu melhores do que a 
teor~> do Ser, do logos e de su•s leis. IJ 

Aqui, o corpo mareroo recalcado é n:\o s6 o locus de pulsôes mul
rîplas, mas igu~lmcme o portador de wn:1 releologia biol6gica, teleologia 
esta que se explicim, parece, nos primeiros estâgios da filosofia oddeo
ral, nas crençns c pr~ticas religiosas oâo ocidenrais, nns represenraçôes 
esréticas produzidas em esmdos psic6tîcosou quase-psic6ticos, c mesmo 
nas pdticas nrtrsricas de vanguarda .. Mas porque devemos supor que 
estas varias expressôes culrurais manffesram o mesmfssimo proncfpio da 
heterogeneidade materna? Krisreva simplesmente subordina cada um 
desses momentos culrorais ao mesmo principio. ConseqOentemente, o 
semi6rico representa todo e qualquer es[orço culrural para deslocar o 
logos (o quai, curiosamente, ela conlrasta corn o fluxo de Her:lcluo), em 
que o logos representa o significanre nnivoco, a lei da identidade. A 
oposiçâo que ela fuz entre o semi6tico e o SimbOiico redut-se aqui a 
uma dispum meraflsica enue o principio da multiplicidade, que foge da 
acusaç:\o de nào conrradiçào, e um principio de idenridade baseado na 
supressao dessa multiplicidade. Estranhamenre, o princfpio de mulripli
cidade que Kristevn defende em toda p:trte opera de modo muiro seme
lhante a um princfpio de identidade. Observe-se como roda sorte de 
coisas "primirlvas" e "orientais" sâo sumariamente subordinadas ao 
princfpio do corpo mnrerno. Set,>urameme, sua descriçâo jusrifiea nâo 
a penas a acusaçâo de orienralismo como propôe, ironicamenre, a ques
tiio basra me significariva de saber se a mtùt:iplicidade nilo se te ra rrans
formado num significame unlvoco. 

Sua arribuiçao de um objetivo œleol6gico às pulsOes maternas, an
teri or à sua consriroiçâo na linguagem ou na cultura, levanta uma série 
de quesrOes sobre o programa politico de Krisreva. Ainda que ela veja 
claramente um porencial subversivo e disruptivo nas expreMOes semi6-
ricas que desafmm a hegemonia da lei pareroa, é bem mcnos clara cm 
que consiste exm:ameote essa subverSâo. Se se compreende que a lei 
re po usa sobre uma base construfda, sob a quai o rerreno materno recal-
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cado escl à espreit.a, que opçôes culrurais concrcras emerge rn na culrora 
~mo conseqüência dessa revelaçâo? Aparenrememe, a multiphddade 
IISSOCiada coma economia libidinal materna rem a força necess:lria para 
dispersar a univocidade do signific:uue patemo e, ao que parece, para 
criar a possibilidade de outras expressôes culrurais, hberras das resrri
çôeS cerradas da Ici da nao connadiçiio. Mas corresponder:l ess:a arivi
dade disruptivn à aberrura deum campo de significaçOes, ou trntar·se·a 
da mlnifestaçâo deum nrcafsmo biol6gico que opera segundo uma cau
talidade "pré-parerna" e naroral? Se Krfsreva acredimsse no primeiro 
caso (o que n!io (az), ela se interessaria por um deslocamento da lei 
parerna em favor de tUn campo prolifera de possibilidades cultura.is. Ao 
invés disso, porém, ela prtscreve um retorno ao prindpio da heteroge
oeldade materna, o quai se mosrra urn conceito fechado, a rigor, uma 
hererogeneidade confinada por uma releologia rnnro unilinenr como 
unlvoca. 

Kristeva entende o desejo de dar à luz como um desejo da espécle, 
parte de uma puls.lo libidinal feminina coletiva e arcaica que consrîtui 
uma realidade metaflsica sem pre recorreote. Aqui Krisrevn reifica a ma
ternidadc, e entào promove essa reificaçâo como o porencial disruptivo 
do semi6tico. Como resultado, a lei parerna, compreendida como base 
da significaç5o unJvoca, é substiruida por um significante igu:ùmente 
unfvoco, o princlpio do corpo matemo, que permanece idêntico a si 
mesmo eon sua teleologlu, niio obstame suas m!lnifesraçOcs "mulriplas". 

Na medida em que Kristeva conceiroa o insrinto mnrerno como 
porrador de um status omol6gico anrerior à lei paterna, ela dcixa de 
considerar como essa pr6pria lei pode sera causa do desejo mesmo que 
suposramente ela reprime. Ao invés da maoifesraçiio de uma causalidade 
pré·paterna, esses desejos podem :rresrar a marernidade como pr6tica 
social requerida e rec.•pitulada pelas exigéocias do parentesco. Krisreva 
aœim s analise de Uvi-Srrauss sobre a rroca das mulheres como pré
requisiro da consolidaçiio doslaços de pare,nresco. Conrudo, ela entende 
ess:a rroca como o momenro cultural em que o corpo materno ~ repri
mido, e nilo como um mecaoismo para a consrruçâo culrornl compuls6-
ria do corpo feminioo como corpo matemo. Alias, n6s podemos corn-
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preender a rroca das mulheres como uma pratica gue impôe ao corpo 
das mulhcres a obrigaçâo compuls6ria de reproduzir. Seguodo a leirura 
de Lévi-Strauss por Gayle Rubin, o pnrentesco produz uma .. modelagem 
da ... sexualidade" cm que o desejode dar~ luz resulm de pr~ticas socitùs 
que exigem e produzem esses desejos, para levar a efeito seus objerivos 
reprodurivos. 14 

Que bases rem Kristeva, portanto, para imputar ao corpo kminino 
uma relcologia mn tema onterior à sun emcrgência na culrura? Propor a 
queStâo desse modo jâ ~ questionar a distinçâo entre o Simb6lico e o 
semi6tico cm que sua concepçao do corpo marerno esta fundamentada. 
0 corpo mate mo em sua significaçâo originaria i! considerado por Kris
reva corno amerlor à pr6pria signific.1çao; assint, torna-se impossivel, 
no interior da esuurura por ela proposta, considerar o materno cm si 
mcsmo como uma significaçâo aberra à variabilidade Clllrural. Sua argu
mentaçâo detxa claro gue as pulsôes maternas constituem aq ueles pro
cessos primâtios que a Unguagem iovariavelmeote recalca ou sublima. 
Mas ralvez Sl.ta tese possa ser reformuladn nurnn esrrurura ainda mais 
abrangeme: que configuraçâo culrnrnl de linguagem - de ditcurso, a 
rigor -gera o tropo de umu mulriplicldade libidinal pré-discursiva, e 
corn que prop6siros? 

Ao resttingir a lei paterna a uma funç5o proibitiva ou repressora, 
Kris:teva niio logra compreender os mecanismos paremos medianœ os 
qua.is a pr6pritt afetividadc é gernda. A lei que reprime o semi6tico, como 
ela diz, bem pode ser o princlpio gue rege o pr6prio semi6rico. Resulta 
que o que é aceito como "instimo materno" pode bem ser um desejo 
culrurnlmenre con~rruldo, interpretado por via de wn vocabulârio na
wralista. E se esse desejo for construldo de acordo corn nma lei de pa· 
renresco que exige a produçâo c reproduçfio bcterosscxuais do desejo, 
emao o vocabulârio do afero natnralista toma essa "lei patema" cfeti
vameme invislvel. 0 que é, parn Kristeva, uma causaUdnde pré-parema, 
apareceria eomo como uma causalidade patema, sob o disfarce de uma 
causa lidade natural ou caracterisricamemc materna. 

Significarivamenre, a represenraçao do corpo mareroo e da releolo
gia de sc us iusrintos como priuclpio meraflsico insiste me e idêorico a si 
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~~e:~;mo - arcaîsmo de uma constiruiçlio biol6gica coletiva e especlfica 
sexo - baseia-se numa conccpçâo unîvoca do sexo feminino. E este 

conœbido canto como origem quaoro como causalidade, posa 
· 'd d D f ara Krlsteva ele se como princîpio de pura generauvt a e. e ato, p , 

z....aJa à pr6pria nnesis essa atividade criadora apresenrada no Banquete -eu vv , . ' .. , · IS 
Platâo como um ato simulrâneo de nasamento e conccpçao poenca. 

Mas é a generarividade feminina verdadeiramenre uma causa na~ cau
sada, e in ida ela a narrativa que pée toda a humamdade sob o mcao ~o 
tabu do incesto e na lingungem? A causalidade pré-paterna de que Kns
œva fala sigoifica wna economin fcminina prim~ ria do pra:z.er edo sen· 
"'do? Podemos invcrter a ordem mesma dessa causalidade e compreen
der essa ecooomia semi6rica como produçâo de um discllrSO an teri or? 

No ûltimo caplrulo do primeiro volume de A bist6ria ela WO::Ii~, 
foucault nos :1dvcrte contra o uso d:t categoria de sexo como . um~de 
fictfcia ... [e) prindpio causal", argumentando que a caregona 6cnaa 
de sexo facilita uma ioversilo das rtlaçôes caus.,;s, de tai modo ~u~ o 
~sexo" passa aser compreendido como causa da esuurura e do SJgnlfi· 

cado do deseio: 

a noçâo de "scxo" rornou pos.sivel agrup;tr, numa unidndc artifitial, elc
mentos anatômicos; funçôe.S bio16gicas, condums, sensaçêks c prazcres, e 
i550 possibtlitou 0 uso dessa unidadc fiaici• como um prioclpi~ causal, wn 
significado onipreseote: o sexo <ortlou-st Gssim cnpnx de funcoonar camo 

signific:anre umeo e sjgmficado umversa1.16 

Pam Foucault, 0 curpo n5o é "sexuado" em nenhum sentido sigoi· 
ficativo an res de sua determinaçao oum di.scurso pelo quai ele é in v~~~ 
de uma "idéia" de sexo naturnl ou essencial. 0 corpo s6 ganhn .s•gnrft· 
cado no discurso no conrexto das rdaçôes de poder. A se~uahdade i! 
uma organizaçâo hismricamenre csped(ica do poder, do dtscurso, d~s 
corpos e da afetividade. Como tal, Foucaul[ compreende q~e a sexuah· 
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clade produz o "sexe" come um conceiro arrificial que efetivamenre 
amplia e mascara as reJaçôes de p0der responsnveis por sua genese. 

A perspectiva de Foucault sugere uma maneira de resoh•er algumas 
das dificuldades epistemol6gicas e poliricas que decorrem da visâo de 
Kristeva do corpe feminine. Podemos compreender que a alirmaç3o de 
Kristeva de uma "causalidade pré-paterna" é fundamentalmentc inver
tida. Enquanto ela postula um corpe materna nnrerior ao discurso, o 
quai exerce sua pr6pria força causal na esrrurnra das pulsôcs, Foucauh 
argumenraria sem dûvida que a produç3o discursiva do corpo materne 
come pré-discursive é uma t:ltic:~ de auro-ampliaç3o e oculraçâo das 
relaç(>ès de poder especificas pelas quais o t:ropo do corpo marerno é 
produtido. Nesscs rermos, o corpe materne nilo seria mais enrcndido 
como a base oculta de toda significaç3o, causa cl cira de toda a culrura. 
Ao invés disse, o seria como efeito ou conseqOtncia de um sisrema de 
sexunlidade em que se exige do corpo feminino que ele assuma a ma
ternidade como essência do s<:u cu e Ici de seu desejo. 

Se acaramos a perspectiva de Foucault, som os compelidos a re des
crever a economia libidinal marerna como produto de uma organizotçâo 
historicameme especifica da sexualidade. Além disso, o d1scurso da se
Xllalidade, ete pr6prio impregnado de relaçôes de poder, rorna·se a ver
dadeira base do tropo do corpo maremo pré-discursive. A formulaçâo 
de Krisreva sofre uma inversao completa: o Simb6lico e o se.mi6tico nâo 
sao mais inœrprerados camo dimeosôes da linguagem que resulram do 
recalcamemo ou manifesraçâo da economia libidinal=rernn. Ao invés 
disso, compreende·se essa pr6prin economia camo uma reific~çao que 
ampli:1 e oculta a insriruiçâo da maternidade comn sendo compuls6ria 
para as mulheres. Na verdade, quando os desejos que sustenram a ins· 
riruiç;io da marernidade sâo traJtsvalorizados, apareœndo co mo pulsôes 
pré·paternas e pré-culturais, a instiruiç3o gan ha, nas esrrururas invari5· 
vcis do corpo feminino, uma legidmaçiio permanente. Alias, a lef clara
mente pa tema que sancion.1 e exige que o cor po feminino seja prima
riamenre cat:tcteriudo oos rcrmos de sua funçlio reprodutora esr:i 
inscrira nesre corpo como a lei de sua oecessidadc narurnl. Ao defender 
a Ici de uma maternidade biologicamenre exigida como op~raç5o snb-

1)8 

PROBLE M AS DE GlNE RO 

....,.siva preexistente i\ pr6pria lei parema, Krisreva contribui para a p_ro
sistemârica de sua invisibilidade e, conseqUenremenre, para a liu

de sua inevitabilidade. . 
Por se r~tringir 3 uma concepçâo exclusivamcnre proibi~ra da le~ 

p~temn, Kristcva 6 incnpaz de cxplicar os caminhos pel os qua.lS .essa le1 
certos desejos na forma de pulsôes narurais. 0 corpo fe~mmo que 

Krisceva busca exprimir é ele pr6prio um construro prodUZido pel~ lei 
que suposramente deve quesrionar. Essas crîticas à cooce~ao da lc1 pa· 
œrna de Kristeva nao invalidam de modo algum sua pos1~0 s:ul de 

lrnra ou 0 Simbôlico baseia·se no repiidio dos corpos fenun10os. 
quencu 1 • ri 
Quero sugerir, roda via, que qualquer reoria que dec ar~ que_ a S1gn.1 .ca· 
çao se baseia na negaçao ou no recnlcamento deum pnnclp10 femrmno 
dcve considerar se rat feminilicl.1de é realmeote extema ~ nor~ col
ru rais pelas quais é recalcada. Em outras palnvras, em m•nha le1rnra, o 
r~cnlcamenro do feminino nao requer que o agence recalcador e o obtero 
do recalque sejam ontologicarnenre distinros. Na verdade, pode·se en· 
tender que o recalc:~menco produ~ o objeto que ncga. Tai produçlio ~m 
pode sera el.1boraçi'io do pr6prio a gente represser. Como_ Foucault dellCa 
claro, a iniciativa culturalmenre contradir6ria do mecanrsmo de rcpr~s-

é .b.d e genera ti va ao mes mo tempo, rornando a problem:inc:~ s.,o pr01 1 ora . . . dos · • 
.t.1 "libertllçlio" especialmenre aguda. 0 corpo fem1runo liberec. gn 
lhôes da lei pa tema pode se mosrrar a penas uma outra encarn~ça~ d:Ssa 
lei que posa de subversiva, mas opera a serviço da amo-amphaçao e 
pr~liferaçiio da lei. Para evirar n emaocipaçâo do opressor em n?me do 

. ·a os de levar em conra roda a complexidade e sunle2:1 da opr1m1 o, tem . 
lei e nos curarmos da ilusâo de um corpo verdadeiro alérn da lei. Se a 
subverslio for posslvel, sera uma subversâo a parnr de denue d~s termos 
da lei, por meio das possibilidadcs que surg~m quando ela sc VIra oonua 
si mtsma e gera mcmmorfoses incsperadas. 0 corpo culruralmenre cons· 
rrufdo ser:i entilo libermdo, n5o para seu passndo "narural~, nem para 

. . . fururo aberro de possibilidades seus pmzeres ong,n:us, mas para um 

culcurnis. 
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2. FOUCAUlT, HERCULINE E A POliTICA DA DESCONTINUIDADE SEXUAl 

A Crltica geoeal6gica de Foucault proporcionou uma mao eira de criticar 

as ~e?ri~s lacaniana e neolacanianas que cousideram culturalmeme inin
reltgtvcts as ~ormas marginais de sexualidade. Escrevendo nos rermos de 
uma destlusao corn n noçâo deum Eros liberrfuoio, Foucault entende que 
a sc.xuahdadc é snrurada de poder e oferecn uma vt· ·•o crft' d · . . . , ... . ..,.., 1ca as reonas 
que ret~tndicam umn sexualidnde nnterior ou posterior à lei. Conrndo, 
ao constderarmos aquelas ocasiOes te).'Tuais em que Foucault criri 

· d caas 
cucgonas ? sexo c o regime de podcr da sexualidade, rorna-se daro 
que sua reona susrenra um ideal emnncipat6rio nâo reconhecido, que se 
moma ca~a vez mais dificil de mamer, mesmo dentro do rigorismo de 
seu pr6pno apal'ato crftico. 

A reoria da sexualidade de Foucault, apresenrada cm A hist6ria da 
seXUil~tdade: ~ol,._me 1, é de algum modo conrraditada cm sua pequena 
mas. stgnificauva tnrroduçâo a os di~rios que ele pub licou de Herculine 
Babm, um bermnfrodita francês doséculo XIX. No nnsc.imemo atrjbul
rnm oscxo "feminino" a Herculine. Na casa dos 20 anos, ap6s ~ma série 
de confissôes a padrcs e médicos, ela/ele loi legalmenre obrigada/o a mu
dar seu sexo para "masculinoD. Os di~ios que Foucault afirma rer en
comrado sâo publicados nessa coletânea, junramente corn os documen
t OS _médicos e legais que discutem as bases sobre as quais foi decidida 3 
de!•gnaçao de ~cu "verdadeiiO" sexo. Um como sarl rico do escritor ale
mao Oscar Pa'_ltZ~a rambémé incluido. foucaultfornece umn introduç.iio 
para a tradu~o mglesa do rexro, na quai questiona se 3 uoçâo de um 
sexo verdadeU'o é neccssaria. lnicialmenre, essa quesroo parece se arri
cular numa conrinuidade corn a genealogiacririca da categoria de ~sexo" 
por ele apresentada perto da conclusào do primeiro volume de A hist6ria 
da sex""_lidade.17 Enrretanto, os diarios e sua introduç.'io of-erecem uma 
oportumdadc para rcOetir sobre a lei tura de Herculine por Foucault em 
contraste com rua teoria da sexualidadc cm A hist6ria da SCXT1ttlidttde: 
Vol11me 1. Embora a.rgumenre nesta obra que a sexualidade é coexrensiva 
no poder, Foucault dcixa de reconhecer as relaçôes de poder com:retas 
que tamo consrroem como condenam n sexuaüdade de Hercullue. Na 
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verdade, e le parecc romancear o mundo de prareres de Herculinc, que 
é Apresenrado como o "limbo feliz de uma nao idct\tidade" {xiii), um 
mundo que ultra passa as categorias do sexo e da idenridade. 0 reapa· 
recimento de um discurso sobr~ a diferença sexual e as categorias do 
sexo nos proprios escritos autobiogr:ificos do bermafrodiralevam11 uma 
leirurn alternativa de Herculine, em contraste corn n apropriaçâo e à 
recusa romanceadas de seu rexro por l'oucault. 

No primeiro volume de A historia da sexualidadc, Foucault argu
menta que o conSICUtO uuivoco do "sexo" (a pessoa é de um sexo e, 
ponamo, niio é do ourro) é (a) produ:tido a serviço da rcgulaçâo e do 
conrrolc sociais da scxualidade; (b) oculta e unifica arrificialmente uma 
varicdade de funçùes sexuais distimas c niio relacionadas e (c) entâo 
aparece no discurso como cauSI2, como uma essêncin intct·ior que tarltO 

produz como torna inteligivel rodo tipo de sensaçâo, prazer e desejo 
como especificos de um sexo. fun ourras palavras, do ponto de vista 
causal, os pra'Z.eres corporais nâo sâo meramenreredutiveis a essa e~n
cia aparcntemeure cspeclfica do scxo, mas se tornam proutameme in
terpret~veis como manifestaçôes ou sig11os desse "sexo". t8 

Em oposiçao a essa f::ùsa co~truçâo do "sexo" como unfvoco e causal, 
Foucault engaja-se num discurso inversa, que tiata o "sexo" como efeito 
e nilo como origem. Em lugar do "sexo" como causa e significaçao ori
ginais e continuas dos praures corporais, cie propôe a "sexualidade" 
como um sisrema hisr6rico abeno e complexo de discurso e poder, o 
quai produz a denominaçâo impropria de "sexo" como pane da estra· 
tégia para OCilltar c portaoto perpetuar as relaçôes de poder. Uma das 
maneiras pelas quais o poder é ocultado e perpemado é pelo csrabele
cimemo de nma relaçfto cxterna ou nrbitr6ria entre o podcr, concebido 
como repress:ïo ou dominaçâo, e o sexo, concebido como energia vigo
rosa mas toldada, à espera de libertaç3o ou auro-expressào autêntica. A 
urilizaçâo desse modelo jurfdico presume nâo s6 que a relaç3o entre 
poder e sexualidade é ontologicamemc distima, mas que o poder fun
ciono sempre e unicamcote para subjugar ou li)?ermr um sexo funda-
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mentalmente imacro, auro-suficienre, e difereore do pr6prio poder. 
Quando o "sexo" 6 esseoctalizado dessa maneirn, rorna-se onrologic:l· 
mente imune às relaçôes de poder e à sua pr6prîn historicidade. Como 
resulrado, a amilise da sexualidade descamba em nn~lise do "sexo", e 
qualq uer indagaçlio sobre n produçâo historien da pr6pria categoria de 
"sexo" ~ impedida por essa cnusalidade inverti da e falsificadora. Segun
do fouc:~ult, nao s6 o "sexo" precisa ser recoorexwalizado nO$ termos 
de uma sexualidade, mas o poder jurfdico tem de ser repensado como 
uma consrruçâo produzida por um poder generativo que, por sua v<n, 
oculra o mecanismo da suu pc6pria produtividade. 

a noçiio de se.xo acarretOu umo invcrsao fundamental; cornou poss-Jvel in· 
vcrter a rcprcsentaçio cbs rclaç6c$ entre poder c sexualidacle, faundo <$la 

llloma apareccr nio tm sua rtltlf4o esseneiale pomiw com o poder, mas 
como enraotada numa urgènda especific:a e irredutfvel que o poder faz todo 
o possivel para dominar. (154) 

Em A hist6ria da sexualidade, Fouei!ult roma posiçlio e.xpliciramen
te contra 0$ modelos emanclpar6rios ou libermrios da sexualidade, pois 
eles se conformam a um modelo jurfdico que Dio recoobeœ a produçâo 
bist6rica do "sexo" como c:~regoria, isfo é, como um "deito" mistifica· 
dor das relaçées de poder. Seu osrensivo problema corn o feminisme 
rrunbém parece se manifestar aqui: enquanro a an:ilise feminisra roma 
co mo ponto de parrida a categoria de sexo, e assi m, segundo ele, a 
restriçâo binaria que pesa sobre o gênero, Foucault entende seu pr6prio 
projeto como uma indagaçiio ace rea de como as caregorias de "sexo" e 
diferença sexual siio consr:rufdas no discurso como aspeaos necessiirios 
da identidade corporal Do ponto de vista desse au tor, o modelo jurfdico 
de lei que esrrurura o modelo emancipat6rio feminisra pressupée que o 
sujeiro da emancipaçiio, em algum senrido "o corpo sexuado", nao ne
cessita de uma desconstruçao critica. Como observou Foucaulr sobre 
alguns esforços humanisras de reforma das pris6es, o sujeito crimin0$0 
que se beneficia da emancipaçiio poele CStar muito mais profundamenre 
acorrenrado do que rera originalmente pensado o bumaoista. Para Fou· 
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cault, ser sexuado é estar submetido a um conjunto de regul:tçôessociais, 
~ ter a lei que norteia essas regulnçôes si rua da co mo prindpio formador 
do sexo do gênero, dos prazeces e dos desejos, e como o princ:ipio her-' . . . 
mènilutico de auro-interprernçiiO. A caregoria do sexo é, assJm, mevtta· 
velmenre reguladora, e rod.~ analise que a rome acriticnmente como um 
pressuposto amplia e legitima ainda mais essa esrrarégia de regulaçlio 
como regime de poder/conhecimento. 

Ao edirar e publicar os diârios de Hercuhne, Foucaulr es(jj clara
mente tenrando mostrar como um corpo hermofrodita ou inrersexuado 
denunci~ e refuta implkitam~me ns estrarégias reguladoras da categod· 
mç.io sexunl. l'or peosar que o "sexo" unlfiei! funçôes e significados 
corporais que nao têm correlaçao necessana uns com os ourros,_e.le pre
di% que o desaparecimenro do "sexo" resuhara numa feh2 dLSpers.lo 
dessas vârias funçôes, sigmficados, 6rgiios e processos psicol6gicos e so
ma ri cos, bem como na prolifernçlio de prazeres fora do conrexro de in· 
religibilidade imposto pel os sexos unfvocos na relaçlio binâria. Segundo 
Foucault no mundo sexual habirado por Herculine, os pra?;eres corpo-' . ., . 
rais nao significam imed_iatamente o '4-se.xo" como sua causn pnmann e 
significado t1ltimo; é um mundo, afirma ele, em que M "sorrisos pairan· 
do à toa"(xiü). De fato, estes siio prazeres que transcende rn claramenre 
a regulaçlio que lhes é imposra, e aqui n6s vernas o deleite sen~teotnl 
de Foucault corn o pr6prio discurso emancipat6rio que sua aoilise tm 
A hist6ria da sexualidads deveria substiruir. Segundo esse modclo fou
<::lulriano de politien sexual cmancipat6ria, a derrubada do "sexo" re· 
sulra tta Jiberaçao da mulriplicidnde sexual primâria, uma noçiio nilo 
muiro dist.~nte da postulaçào psicanalîtiei! do polimorfismo perverso 
primdrio ou da noçiio de Marcuse de um EcO$ bi~xual original e cria
tivo, posreriocmente reprimido por uma culrura mstrumeotahsta. 

A difcrença signifi,-ativa entre as posiçôes de Foucault no primeiro vo· 
)ume de A hist:6ria da sexualidade e em sua introduçllo a Herwline Ba bill 
ji pode ser observada como uma rens§o nào resolvida q~e ~râ presente 
na pr6pria Hi.-;t6ria da sexualidade (em que ele faz referenCJa aos praze· 
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res "bucôlicos~ e "inocenres" da rroca sexual inrergeracional, vigenrr 
ames da omposoç.~o das vârias esrnnégias reguladoras (31]). Por um la do, 
Foucau~t quer ~rgume~rar que nilo exi.çte um "scxo" em si que nâo sc1a 
produzodo por onreraçoescomplexas de disçurso e poder, que mas par~t" 
haver. uma "muhiplicidade de pra~res" em si que nao é efeiro de quai· 
quer •.nrcra~"io espccffica de discurso/poder. Em o utras palavras, Fou· 
cault mvoca o tropo de uma multiplicidade pré·discuniva que eferivn
r~enrc pressupôc uma sexualidade "antes da lei", a rigor, uma sexua
lodade à espera da sua emancip.1çâo dos grilhôes do "sexo". Por outro 
lad o.' ele insiste oficialmenre cm que a sexualidade e o podcr s.io coex· 
rensovos, e em que n5o devemos pensar que, ao dizermos sim no sexo, 
estnmos dotendo n~o ao poder. Em seu modo nntijurîdico e nntieman
cipar6rio, o Foucault "oficial" argumenta que a sexualidadc situa-se 
sem pre no imcrior das marrizcs de poder, sempre produzida ou cons· 
trulda no bojo de pratkas bist6ricas e.~peclficas, ranro discun;ivas coma 
insrirucionais, e que o rccurso a uma sexualidadc ames da lei é ilus6rio 
e cumplice das pollticas sexuais emancipatôrias. 

Os diârios de Herculioe fomecem urna oporrunidade de 1er Fou· 
cauh contra ele mcsmo, ou ralve~. mais apropriadamente, de denunciar 
a c.onrrndiç.iio que constiru.i èsse tipo de convocaçâo anriemancipnt6ria 
à lobcrdade sexual. Herculine, chamada de Alexia ao longo do re>Cto 
narra a hist6ria de sua rragica siruaç3o de alguém que vive uma ,.id~ 
injusra de vitimiz.lçâo, falsidades. anseios e insatisfaçâo inevit.1vel. Desde 
seo tc~ po de menina, relata, eln/ele era diferenre das outras meninas. 
Essa doferença é causa de esrndos alterna dos de angus ria e envaidecimen
to ao longo da hisr6ria, mas esta presente na medida em que mn coohe
cimenro t.icito de antes da lei se toma aror expUcito da lùst6ria. Ainda 
que Herculine nào comeme direrameore sua anatomia nos di:irios os 
laudos médicos, publicados por Foucault junrnmcnte com o texr~ de 
H ercu.line, su ge rem que seria razoavel dizer que ela!ele possufa 0 que sc 
podena descrever como um pequeno pênis ou um clit6ris aumenmdo· 
que onde deveria esrar a vagina ha via um kbeco sem safda», como dis: 
secam os médicos; e que, além disso, ela niio parecia rer sei os femininos 
idcnrificaveis. T.~mbém .havia, pnrcce, aigu mn cnpncidade de cjaculaçilo 
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que nilo é plenameme esclarecida pel os documenros mé~c~s. Hcrculine 
se refere à anntonùa como tai, mas relata SLta cond.içao cm termos 

de erro na rural, crr!lncia metaUsica, esta do de dcsejo insaciavel e solidâo 
radical, siruaçâo que se rrans{ormou, antes de seu suicfdio, cm raiva 
manifesta, primciro dirigida contra os homens, mas finalmente contra 

o mundo como mn todo. 
Em rem10s ellpticos, Herculine coma suas relaçôes comas meninas 

da escola, corn as "m:ies" do convemo e, finalmence, sua ligaçào apai· 
xonada corn Sara, que se tomou sua amante. Arormenmda inicialmenre 
pela culpa, e depois por alguma cnfermidade genital inespeclfi~, Her
culinc expôe seu scgredo a urn médico e a um padrc, nom contunro de 
at os de confissiio que acabam forçando sua separnçiio de Sara. As auro
ridades confirmam e eferuam sua transformaçâo juridica em homem, 
com o que ela!ele é Jegalmenre obrig;oda/o a se vesrir com roupas rnas
culinas e a exercer seus vârios direitos de homem na sociedade. Escritos 
tm tom sentimental e melodram3rico, os di:lrios rclaram um sentimemo 
de crise perpétua, que culmina no suicîdio. Poder-se-ia argumcnrar que, 
antes da transformaçâo legal de Alexia em bornem, ela/ele esrava livre 
para desfrutar dos prazeres que de faro est1io hvrcs dos pressôes juridicas 
e reguladoras da categoria do "scxo". foucault parece deverns pensar 
que os diarios fornecem uma visao jusramentc desse campo nao regulado 
de prazeres, anrerior ii imposiçao da lei do sexo univoco. Sua lenora, 
conrudo, coostirui uma inrerprc:raç.io rndicalmenre equivocada do modo 
como esses praz.crcs estâo desde sempre embutidos na lei difusa mas 
inaniculada, gerndos, na verdade, pela pr6pria lei que prerensamcntc 

desafiariam. 
A rentaçâo de romancear a scxualidade de Herculine como jogo 

ut6pico de pra~crcs, anrerior 11 imposiçâo e às resrriçôes do "sexo", deve 
cco·tamcnre ser rejeimda. Enrreranro, aînda é possfvel colocar a q uestiiO 

alternariva de foucault: que pr:lcicas e couvençôes sociais produzem a 
sexualirbde nessa formal Ao explornrmos esta pergunm, penso cu, n6s 
remos a oporru.nidade de compreender al go sobre (a) a capacidade pro
du riva do poclcr- mo é, o modo como as esrrarégias regulndoras pro· 
duzcm os sujeitos que vêm a subjuga r; c (b) o mecanismo espccîfico 
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medianre o quai o poder produz a sexualidade no c~nrexto dessa nar· 
rativa aurobiografica. A quesrâo da difcrença sexu~l ressurge sob uma 
nova luz ao deixarmos de bdo a reifiœçiio mern(isica da sexualidadc 
muhipla e nos incl.1garmos, no caso de Herculine, sobre as esrruntras 
narmrivas e convençôes polfticas e culrurais concrems que produzem e 
regula rn os beijos de ternura, os prazeres difusos e os frêmiros barrndos 
e rransgressores do mundo se.xual de Herculine. 

Denrre as vârias matrizes de poder que produzem a seX"ualidade 
entre Herculine e suas parce iras, figuram claramcnre as convençôes so· 
bre a homosseX"ualidadc feminina, a qnal ranro é csrimulada como con· 
dcnada pelo convenro e pela ideologia rcligiosa que o sustenta. Umn 
coisa que sabcmos sobre Herruline é que el.1/elc lia, elia muito, que sua 
educaçlio oitocentista france53 abrangia os d:issicos e o romanrismo 
~cês, e que sua propria narrativa ocorre nos tem1os deum conjumo 
de convençôes literarios esmbelecidas. Na verdade, essas convenç6cs 
produzem e interpretanJ para n6saquelasexualidade que raoro Foucauh 
como Hercnline consideram csrar fora de qualqucr convcoçâo. As nar· 
racivas rornântiœs e sentimcnrais de runores impos~rveis rrunbém pare
cern conmr para a produç:io de todo ô po de descjo e sofrimeoro no texro 
cm questao, como fazem as lcndas cristiis de santos malfadados, os miros 
gregos de aodr6gioos suicidas e, obviamente, a pr6pria figura do Oisto. 
Seja "anres" da lei, como sexualidade mtiltipla, ou "'fora•• da lei, como 
ITMSSTCSSâO anrinarural, CSSCS posicionamentOS CSidO invaciavelmentc 
'"dcnrro» deum discurso que produz a sexnalidnde e depois oculra essa 
produçiio mediMre a configuraçâo de uma SCX"Ualidade corajosa c re bel· 
de, "fora" do pr6prio texro. 

Claro esra que o esforço de explicar as relaç6es seX"uais de Herculine 
corn as menioas por meio do componente mosculino de sua duplicidade 
biol6gica é a tenraçiio consrame do rexto. Sc Herculine deseja uma me· 
nina, enùlo talvez haja provns, nas esrrururas hot·monais ou cromossô
micas ou na presença anatômic1 do pénis imperfu ra do, a sugerircm 3 

presença de um sexo mais disrinco, masculioo, o quai geraria subseqüen· 
temenre a capacidade e o descjo hererossexuais. Os prazeres, os descjos, 
os at os- nao emonaciom eles, em algum sen lido, do corpo biol6gico? 

1 46 

PR08LEMAS DE GtNERO 

E nilo ha veria uma maoeira de compreender essa emanaçiio como cau· 
.-!mente ex:igida por esse corpo e e~'Pressiva de sua especificidade se· 
xu;tl? 

T.1lvcz porque o corpo de Herculine é hcrmafrodito, é especialmen· 
te irdua a luta para separar conceirualmente a descriçâo de suas carac· 
teristicas sexuais primarias, de um lado, e de outra, sua idemidacle de 
gênera (seu sentido de seu pr6prio gêoero, o quai, digo·sc de p3SS3gem, 
esta permaoenrememe em modificaçâ.o e longe de ser claro) e a direçâo 
e os objeros de seu dcscjo. Ela/ole pr6priaJo presume em vârios momen· 
ros que seu corpo é a causa de sua confusao de gêncro ede seus prazeres 
transgrcssivos, como se fossem ambos tanta rcsultado como manifesta· 
ç:~o de uma essêocia que de algum modo fi co fora cl.1 ordem oaruraVme· 
raflsica das coisas. Contudo, :tO invés de enteoder seu corpo anômalo 
como a causa de seu desejo, sua afliçâo, seus casos e <ua.< coofissôes, de· 
vemos 1er esse corpo, aqui plenamenre rextualizado, como o signo de 
wua ambiva lênda insoh1vel, produzido pelo discurso juridico sobre o 
sexo unlvoco. No lugar da univocidade, deixamos de descobrir a mul· 
tiplicidade, coma Foucault gostaria; ao invés disso, deparamos com uma 
ambivalëncia fatal, produzida pela lei proibitiva, e que apesar de todos 
os felizes efeiros dispersives, culmina no suicldio de Herculine. 

Se seguirmos a oarrariva auro-expositiva de llerculine, ela mesma 
uma espécie de produ~ilo confessional do eu, p:uece que sua predispo· 
si~~o sexual é de ambivalëncia desde o infcio, que sua seX"ualidode reca· 
pitula a estrurura ambivalente de sua produç5o, consrrufda em parte 
como injunçuo iostirucional de buscar o amor das virias ''inuas" e 
"maes" dn familia amplinda do convento, e a proibiçiio absolu rn de le var 
esse amor longe demais. loadvertidameote, Foucault su gere que o ""litn· 
bo feli"L de uma oao idenridade" de Herculine 1ornou-se possivel me· 
dianre uma formaçiio bisroricamenre espeMfica de sua sexualidade, a 
saber, "sua ex:istênda seqnesiTildn na companhia quase exclusiva d~ mu· 
Ibert$". Essa "estr.anba felicidade", camo ele a dcscreve, era ao mcsmo 
tempo "obrigar6ria e proibida'" no àmbito das convençôes do convemo. 
Sua sugestâo clara aqui Ede que esse ambiente bomossexual, esrrururado 
como era por um rabu crotitado, tinha caracterfsticos t:ûs que o '"lunbo 
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feliz de uonn nâo identidade" foi sutilmente promovido. Neste ponta, 
Foucault se rerrara omm :!timo da sugesliio sobre a participaçâo de Her
culine numa priitica de conven~6es homos~exuais femininas, insistindo 
em qu~ o que estA cm jogo é noais a "nao idemldade" do que uma va
roedade de idenndadcs fenùninas. 0~-upasse Herculine a posiçâo diseur
siva da "homossexual feminma", issa represenmria, na visâo de Fou
cault, um cornpromisso corn a catcgoria do sexa- precisameme o que 
Foucault quer qne a narra riva de Herculine nos persuada a rejeimr. 

Mas mlvez Foucaulr queira as coisas de arnbas as maneiras; na ver
dade, ete quer sugerir implicirnmente que os camexros bomossexuais 
produzem a niio idenridade - a saber, que a homossexualidade é um 
insrrumenro para dcrrubar a caregoria do sexo. Observe-se, na seguinre 
descriç:io foncaulsiana dos prazeres de Herculine, como a categoria do 
sexa é ao mesmo oempo invoc~da e tecusada: a escoln e o conve.qto 
"promavern os deücados prazeres que a niio idenridade sexual descobre 
e provoca quando é desviada em meio a rodas esses corpos semelhames 
uns aas ourros". (xiv) Foucault presume aqui que a scmclhançn desses 
corpos c0o1diciona o limbo feliz de sua nilo idcnridade, uma formulnçâo 
difldl de aceitar t:lnto 16glca quanta hisroricamente, e rambém camo 
descriçâo adequada de Herculioe. É a consciência de sua semelhança 
que condicion• o jogo se.xual das jovens do c<,>nvcnro, ou sem, noues, a 
presençn eroriz.1da da lei intcrditoro do homossexualismo que produz 
esses praures uan~gressivos na modali<L1de compuls6ria de um confes
sionariol HerculiJlt susre)lla scu discurso <.le diferençn sexual nocsmo 
nesse cont"xta asteosivameoce loomossexu:ll: ela/ele nora e gœ1 de sun 
diferença em relaçlo ils jo,·ens que deseja, e contudo ess.~ diferença niia 
é umasimples reprodooçâo da marrizhomosscxualdo dc;.ejo. Ela/ete sa be 
que sua posiçao oc:.sa troca é trnnsgressiva, que ela é "usurpndora" de 
uma prerrogativa m~sculina, coono cla/ele diz., e que comesra rai privi
légia a ré mesmo ao reproduzi-Jo. 

A lio1gu:1gem da usurpaçfio sugere Loonn parricipa~i\o nas pr6prias 
cmegorias das quais èla/ele se &<:me ineviravelmente distanciada/o, inst
nuanda rambém as possibilidades desnaturalizadas e fluidas de tais ca
regorias, posta niio mais estarem vincnladas, causal ou expressivamenre, 
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l presumida focidez do sexo. A anatnmia de Hercnüne n3o fi ca fot:l ~as 
categorias do sexo, mas confunde e redisrribui seus elementos consutu
livos.; na verdade, a livre inreraçao dos arribu1os remo efeito de denun· 
ciar a carâter ilus6rio do sexo coma sobstraro subsranrivo permanente 
ao quai esses vârios 2triburos devem prtsumivelmente aderir. Além dis
so, a sexuali dade de Hercuüne constiroi uon conjumo de rransgress6es 
de gêuero que desafia a pr6pria distinç3o entre as rrocas c:6ticas he~e
rossexuais e lésbicas, subestimando seus pontas de convergçnoa e rcdos
uobuiçâa ambfguas. 

Mas parece que somas obrigados a pergunrar: nao ha, mesmo no 
4mbiro de uma ambigUidade sexual discursivamentc constirufda, aigu
mas quest6es atinenres ao "sexo" c, na verdade, à sua relaçiio corn o "po
der", que impôem lionites ao livre jogo dasc,1tegorlas sexunis? Em ou.rr~s 
palavrns, a té que ponto o jogo é livre, seja elc.co.n~ebido ~oon6 .mulupü
codade übidinal pré-discursiva ou eomo mulnploodade discumvamcnre 
constitulda? A obj~M original de Foucault à categoria do sexo é que 
ela impôe o arriffcio da unîdade e da llllivocidade 3 um conjunro de 
funçôes e elememos sexuais antologicamenre disrinros. F~ucaulr ca~s
rrôi o bin~rio de uma Id cultural artificial que redu:t e dostorce aqmlo 
que poderfamoscompreendercoono uma hererageneidade natural. NO 
pr6pria/o Hercuüne refere-se à sua sexualidade camo "essa (ncessanre 
luta d, natureUL contra a razao". (103) Um râpido exame desses "ele
memos~ disrinros, enrreramo, sugere sua completa medicaüzaçao camo 
"funçôes", "sensaçôes" c mesmo ''Impulsas". Assim, a hererogeneidade 
à quai Foucault fuz apclo é ela pr6pria consriruida pelo doscurso médoco, 
que ele caracteriza como lei jurfdica reprcssiva. Mas o q~e é CSS3 hete
rogeneidade que Foucault parece louvnr. e a que prop6soto scrvo? . 

Se clê afirmassc claramenre que a nào idcntidade sexual é promov•
da em con tex ros homossexuais, pareceria •denrificar os conrextos here
rossexuais precisamcnte camo aqueles em que a idcnridade se constitui. 
N6s jâ snbemos que cie entende as categorins do sexo e da idenridàde 
cm gerai camo cfeiro e in.urumerno de un• regime sexual regulador, mas 
nâo fica cl oro se essa regulaçâo é reprodutivn nu hererossexu~l, ou aigu
mn outrn coisa. Produz essa regulnçâo da sexualidade idenridades mas-
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culinas e femininas no âmbiro de uma relaçiio binaria sim~rrica? Se a 
homossexualidade produz a nâo idem:idade sexual, emiio a pr6prin bo
mossexu•lidnde nâo depende mais de identidades pareddas umas corn 
as outras; na verdnde, oem poderiamais ser descnra como rai. Mas se a 
homossexuahdade prerende designar o lugar de uma hererogeneidnde 
libidmal inomin4vel, talva possamosnos perguntar se esra niioé ao in
vés disso, Um a mor que oâo pode OU 0.10 OU$3 dizer seu nome. Em' outras 
palavras, Foucault, que s6 deu uma eorrevisrn sobre homossexualidade 
e sent pre resisriu ao morne oro confessional em sua pr6pria ob ra, roda via 
nos apresema as confissôt!s de Herculine, e de modo clesconcertanl'e
memc diclarico. Trarar-se-:1 de uma coofisslio dç~locada, que presume 
uma continuidade ou paraldo entre a ~1.1a vida e a daia? 

Na capa da ed iç5o francesa, ele observa que Plutarco enrendla que 
as pessoas ilusrres constitue rn vidas paralelas, as quais, cm cerro senti do, 
percorrem linhas infiniras que se encontram final mente na eremidade. 
Ele advene que algumas vidas se afasram da trilba do infinito e correm 
o risco de desaparecer numa obscuridade de que nunca sen'io resgaradas 
- vidas que n3o trilham o camioho "rero", por assim dizer, da erema 
comunidade da grandeza, mas se desviam e ameaçam roma·se rornlmeo
re irrecuper~veis. "lsso seria o inverso de Plurarco", escreve ele, "vidas 
paralelas que nada podera reunir novameoce" (min ha craduçâo). Aqui, 
a referência rexrual é clarameme 11 separaçâo de Hercu li ne, ao nome 
masculino adomdo (ainda que com uma curiosa rerminaçâo feminina), 
e a Alexia, o nome que designava Herculine no gênero feminino. Mas 
rra ta-se rnrnbém de uma rcferência a Herculine e Sam, sua amante, que 
sao Utet·almeme seporadas e cujos cruniohos obviamenre divergem. Mas 
ta! vez, em algum sentîdo, a vida de Herculine rambém seja paralela à de 
foucault, prec.isameme no sentido em que podem sl!-lo as vidas dl ver
genres, que absolurameuu: nao sâo "retas". De faro, talvez Herculioe e 
Foucaulr sejam paralelos, niio em qualquer sentido literai, mas em sua 
pr6pria conresraçlio do literai enquanro ml, especialmenre quando a pli
cade às caregorias do sexo. 

A sugestiio de Foucaulr, no prefâcio, de exisrirem corpos que sllo 
em algum senrido "semelhanres" uns aos ourros, desconsidera a singu-
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laridade hermllfrodira do corpo de Herculine, bem comoa apreseoraçlio 
que ela/ele fat de si mesma/o, dizeodo-se mwto diferenre das mulheres 
que do::seja. Ali5s, ap6s alguos tipos de interclmbio sexual, Herculine 
passa a usar a linguagem da apropriaçâo e do rriunfo, declarando aber
wneme que Sara t sw propriedade erema ao observar: ''Daquele mo
menro em dianre, Sara me pertenceu ... !!1". (51) Porque em3o Foucault 
resistiria no pr6prio rexto que quer usar para fazer sua asserçiio? Na 
6nica enr(evisrn que cleu sobre a homossexualidade, james 0'1 üggins, 
o enrrevismdor, obscrvou que "h:l uma léndência crescente nos clrculos 
intelecrunis nmedcanos, particularmente enrre as feministM radicais, a 
fazer umn di~tinÇ<10 entre as homossexualidades mMculina c feminina", 
posiç.~o, argumenrou ele, qui! afirma que coisas fisicamente muito dife· 
rentes aconrecem nos dois tipos de encoorro, e que as lésbicas tendem 
a preferir a monogamia e coisas similares, ao passo que os homens gays 
em gerai nao fuzem. Foucault responde corn uma gargalhnda, su ge rida 
pelos colchetes f"nsos''j, e dlz: "Tudo que posso fazer é explodir numa 
gargalhada. "l' Essa mesma nsada explosiva, podemos lembrar, rnmbém 
ocorreu ap6s a leirura de Borges por Foucault, relarada no pre~c:io de 
Les mol! et/es choses ["A palavra e as coisas"j: 

Este hvro nasceu de uma passagcm de 1\org«, da garglllh•d• que obalou, 
quundo li a passagem, rodos os marcos famihares de meu pensamcnro ... 
rompenclo rodas as >1lperffcics ordenadas e rodoo os pianos corn que esta· 
mos nct:>Stumados a dome$titar a selwgcm profus5o da5 coisns exi!'tcntes, 
conrinuRndo nlUitO tempo depois a ·pcrturbar c atnençor de colnp.~o oossns 
vclhns dlstJnç6es enrre o Mesmo e o Oucro.20 

Naruralmenre, a passagem é da enciclopédia chincsa, que confuode 
a disrinçiio aristotélica entre as categorias universais e os casos particu
lares. Mas hi mmbém a "gargalhada corrosiva" de Pierre Rivi~re, cuja 
destruiçlio assassina de sua familia. ou talvez, para Foucault, da famllia, 
parece negar lireralmente as caregorias do parenresco e, por extensâo, 
do sexo. 21 E M, t claro, a gargalhadn agora famosa de Barailk, a quai, 
co mo nos conta Derrida ern "&cri ta e diferenf'l ", designa o excesso que 
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escapa ~o domînio concein•al da dialética hegeliana.22 Poucault parece 
rir prectsamcnre porque a questâo instaura o pr6prio bin~rio que ele 
busca afas_mr, C.ISC lugubre binario do Mesmo e do Ouuo que rem per
rurbad? nao s6 o legado da dialética, mas igualmenre a dialérica do sexo. 
E depo•s, decerro, h5 também a risada da Medusa, a quai, nos dîz Hélène 
C~ous, rompe a pladda superficie constirufda pela olhar petrificanre 
de,xando claro que a dialética do Mesmo edo Ourro se d~ em confor~ 
midade co.m o .eixo da dîferença sexual. 2l Num ge.oçtQ que ecoa rimida
mente a h1sr6na da Medusa, a/o pr6pria/o llerculine escreve sobre "a 
fria fixidez do meu olhar [quel parece congelnr" (1 05) os que 0 encan· 
tram. 

Mas bâ, é cla.ro, lrigaray, que denuncia a dialética do Mesmo edo 
Outra .coma uro f~o bina~o, a ilusao de uma diferença siméo:ica que 
consohda a econom1a metafts•ca do falocentrismo, a economia do mes· 
mo. Em seu ponta de vista, tanro o Oucro co mo o Mesmo sào marcados 
como ~1asculi nos; o Ouuo é apènas uma d aboraçao negativa do sujeim 
masc~~· corn o resulrado de que o sexo feminino éirrcpresenr:lvel
ou SCJa, e o sexo que, nessa economia significante, oâo o é. Mas nâo o 
é também no semido de que c.~capa à signific:1çâo univoca camcrerisrica 
do Simb61lco, e de que nâo é uma identidade substantiva, mas sem pre 
e somcnte uma rclaçâo indererminada de difercuça na economia que 

0 
rcpr~ra co?10 auseore. Tram-se do sexo que nào é ~um", no senrido 
de que e mt:ilttplo e difuso em seus prazeres c seu modo de significaçâo. 
De ~ato, ralvez os prazeres apnrontemenre multiplos de Herculine se 
quahf1cassem como a marc.1 do fcminino, em sua polivalência e sua 
recusa _a sesubmerer aos esforços reprodurivos da significaç:'lo univoca. 

Nao nos esqueçamos, pon!m, da relaç.io de Herculine corn 3 garga
lhad.a, que parcce se manifesrar du as vezes, primeiro no medo de serobjeto 
de r~sadas (~~ ê depois como n gargalbada de desdém que ela,lele dirige 
courra o med•co, por quem ela/ele perde o respciro depois que ele nâo 
con~ue co~rar às auroridades apropriadas as irregularidades na nuais que 
lhe tmb~SJdo re~elad:u- (71) Para Herculine, portanro, garg:tlbada pa· 
rece des1gnar humtlhaçao ou dcsdém, duas posiçocs ineqwvocnmenre Ji. 
gudas a uma Ici condeuat6ria, estando a ela sujeiros coruo seu instrumenta 
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ou objeto. Hercul.inc nii.o est:l fora da jurisdiç~o dessa lei; a té mcsmo seu 
exflio é comprccndido à luz do modela d<l puniçao. l..ogo na primeira 
p:lgina, ela/ele relam que seu .. lugar niio foi marcado (pas ma"'11ée) nesre 
mw•do que me evitou ". E ela/ele artirola o sentido initial de Gbjeçâo que 
depois é sancionado, primeiro co mo 6lha ou amante dedîcada, aser a.w:
melhada a um "ciio" ou um "cscravo", e depois, finalmenrc cm forma 
plena e fatal, qunndo ela/cie é expulsa/a e se expulsa do âmbito de roda.~ 
os seres humanos. A partir desse isolamemo pré-suicida, ela/ele afirma 
elevar-se acima de ambes os sexos, mas seu 6dîo se volm mais plenamenre 
con tm os ho mens, cujo "dirciro" èla/ele rem ou usurpar em oua inrimi.dade 
com Sara, c nos quais ela/cie agora cul pa sem resrriçôes camo aqueles que 
de algom modo proibi= a ela/ele a possibilidade do am or. 

No começo da nanariva, ela/cie apresenra dois paragrafos de s6 uma 
frase, "paralelos" um ao ourro e sugesrivos de urna incorpomÇiio melan· 
c6lica dopai perdido, de um adiamemo do 6dio ao abandono pela ins· 
rauraçâo emmurai dessa negarividadc cm sun identidade e seu dcsejo. 
Antes de nos diu:r que foi muito cedo abandonada/o pela màe, e sem 
aviso prévio, ela!ele nos conta que, por rao;6es nao declaradas, passou 
nlguns anos num lar para crianças abandonadas e 6rfâs. Ela/ele se refere 
às "pobres cria tu tas, privadas de seu berça edo amor de mac". Na sen· 
tença seguinte, ela/ele faz r-cferência a essa instituiçâocomo um "refugia 
(asilej de sofrimento e afliçâo "', e na frase a seguir, fal1 do pai, "que a 
morte subi ta nrrancou ... da cerna afeiçâo de minh a mâe". (4) Aioda que 
seu pr6prio abandono seja aqni duas vezes desviado peln piedade por 
outras que subitamente se viram sem mac, ela/ele estabolcce uma iden· 
tificaçâo por intermédio desse desvio, que reaparece posteriormenre co
mo a triste sirnaçao conjnnra de pai e 61ha, arrancados ils caricias ma· 
ternas. Os desvios do desejo sâo semanricamente composros, por assim 
dizer, à medida que Herculinc vai em fremc, enchendo·se de paixâo por 
ûm3e" ap6s "mrie", e entâo apaixonando·se por vârias "lilhus" de œae~, 
o que escandaliz.1 rodas as màes. Sem dû vida, ela/ele vaciln entre serum 
objeto da adoroçâo e excitaçâo de todos e um objeto de repudia e aban
dono, conseqnencia cindida de uma escrurura mélanc6lica deixada a 
alimenrar-se de si mcsma, sem intervençâo. Se a melancol ia euvolve 
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nuto-recriminnçao, comoargumenra Freud, ese essa recrim innçiioé uma 
C$pécie de narcisismo negarivo (que se volta para o eu, mesmo qtte so
merote sob n forma de recrimin~-lo), enrâo pode·se ~nrendcr que Her
culine cai consrnmememe na oposiçâo enrre os narCisismos negnrivo e 
positivo, dednrando-se a uon s6 tempo a <riatura mais abandon a da e JJe· 
gligenciada do mundo e alguém com a tapacidade de encamnr a mdos 
que dcla/dcle se aproximam; nlguém que, para todas as mulheres. é 
melhor do que qualquer "homem ". (1 07) 

Ela/de menciona o hosporol para crianças 6rfâs como o primeiro 
"reftîgio de sofrimemo", um lnr que ela/ele recnconrra Ggurativamente 
no fechamemo da narrativa, no que chama de o "rclügio do rûmulo". 
Exatameme como esse primeiro refûgio proporciona uma comunhâo e 
idcmiûcaçâo migicas com o fumasma do pai, assim o tûmulo da morre 
jo! esrn OCUplldo pelo pr6prio pai, que ela/elc espera que a morte permim 
encontrar: "A vis~o da rumba 1110 reconcilia corn a vida", esc reve ela/ele. 
"raz-mc sentir uma re mura indefinrvet por aquele cujos ossos repousam 
a meus pés [là à till!$ pieds]." (109) Mas esse a mor, formulado como uma 
espécie de solidaricdade contra a mâe abandonadora, nâo é absolura
mente purificado do 6dio ao abandono: 0 pai "a fseus] pés" ~ anrerior· 
rncnre cngrandccido, de modo a tom ar-se a rotalidade dos homeos ad
rna de quern ela!ele se eleva e a quem afirma domù1ar (107), e contra os 
quais dirige sua gargalbada de desdém. No começo, ela/cie observa sobre 
o médico que descobriu sua condiçdo anômala: "Queria que ele esrivessc 
30 metros debaixo da terrai" (69) 

A ambivalêocia de Herculinc implica aqui os limites da reori.a do 
"limbo feliz. de uma oiio identidade". Quase u prefigurar o lugac que 
assumiria a os olhos de F'oucaulr, ela/eleimagina se nâoseria "o joguere 
deum sonho impossivel". (79) A predisposiçlio sexual de Herculine é 
de ambivalência desde o começo, e, como j:l foi dito, sua scxualidade 
recapitu la a esrrurura ambivalente de sua produçâo, construlda em 
parte co mo injunçâo insrirucional de buscar o a mor das varias "irmâs" 
e "miies" da famflia ampliadn do convento, e como a proibiçâo abso
lum de levar esse am or longe demais. Sua sexualidade n~o esrâ fera 
du lei, mas é a produçâo ambivalente da Ici, em que a pr6pria noçâo 
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de proibiçiio a ba rea os rerrenos psicanalitico e instirucional. Suas con
fissôes, assim co mo se us desejos. silo a um s6 rem po sujeiçao e rebeldia. 
Em ourras palavras, o am or proibido pela morre ou abandono, on por 
ambos, é om amor proibido de ser sua condiçiio e seu objetivo. 

Oepois de submerer-se à Ici, Herculine torna•se um ~'Ujciro juridica
mente sancionado como "homcm", e todaviu a caregoria do gênera se 
mosrra menos Du ida do que sugerem suas pr6prias referências a As me
t1lmorfoses, de Ovidio. Seu discurso hererogl6ssico desafia a viabilidade 
da noçâo de uma "pessoa~ que se possa dizer que preexiste ao gènero 
ou à rroca de: Loon gêoer.o par oom o. Se ela/ele niio é arivamcnre conde
nada/o pelos outros, condena a si mesma/o (chnmando-se até mesmo de 
"Juilijul:z.a" l106J), revelando que a lei juridica vigenre é muiro mai ordo 
que a lei emplrica que eferua a conversao de seu gênero. Na verdade, 
Herculine jamais poder.i incorporar essa Ici, exatarnente porque niio 
pode prover a ocasiao pela quai a lei se naturaliza nas estrururas simb6-
Jicas da anatomia. Em outras palavras, a lei niio é meramcnre uma im
pOSiçâo cultural feim a uma heterogeneidade de ourro modo narurnl; 
ela exige a conformidade à sua pr6pria ooçao de "narureza", e ganha 
sun legirimidade nrravés da naturalizaçâo biniria e assimér,rica decorpos 
em que o Falo, embora clar:unenre nâo idênrico ao pênis, ainda assim 
exibe o pénis como seu insrrumento e signo naturalizados. 

Os prazeres e desejos de Herculine nil.o correspoodem de modo 
algum à ioocêocia buc6lica que medra e prolifera antes da imposiç.'\o da 
Ici jurldica. Tampouco esta ela/cie compleramcnre fora du cconoonia sig
nificanre da masculinidade. Ela/ele est3 fora da lei, mas a lei ab range este 
"fora", mantendo-o em seu inrerior. Com efeiro, ela/ele encama a lei, 
nilo como sujeito auroriz.1do, mas oomo um tcstemunho lcgalizado da 
esnnnha capacidade da lei de produz.ir somente as rebeliôesqueela {>Ode 
garanrir que - por fidelidade - derrotar1io a si pr6prias e os sujeitos 
que, completa meme submeridos, niio têm altemativa senac reiterar a lei 
de sua gênese. 
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f'és.EsCRtTO CONŒUSIVO Nilo OENTÎRCO 

Em A hist6ria da sexualidade: Volume 1, Foucault parece siruar a busca da 
idenridade no contexte das formas jurldicas de poder que se mrnam pic· 
oamcme articulada.~ com o advemo das ci€ncias sexuais, inclusive n psica· 
nâlise, no final do século XIX. Embom f-oucault re nha revisro sua histo· 
riografin do sexo, no começo de 1 "0 uso dos prazeres"), e busca do 
descobrir as regras repressiv:Wgencrntivas da formaçao do sujeiro em an· 
tigos tex ros gregos e romanos, seu projero filos6fico de denunciar a pro
duç:\o reguladora dos efeiros da idenridade pennaneceu constante. Poele
se enconrrar um exemplo conu:mporâneo dessa busca da idenridade nos 
avanços recentes da biologia celular, exemplo esre que confirma inadver· 
tidameme a apli01bilidade conrinuadn da crftica foucaultiana. 

Umn boa oporruoldade para nos interrogarmos sobre a univocidade 
do sexo é a recente conrrovérsia sobre o gene mestre que os pesquisadores 
do MIT afirmam ter descoberro, no final de 1987, como o dererminante 
sccrero c indubiLivel do sexo. Corn o uso de meios recnol6gicos alramenrt 
sofisr:ic.1dos, o gene mestre, que constitui uma seqüência eo-ped'Gca de 
DNA no cromossoma Y, fol descobeno pelo Dr. David Page e seus colegas, 
sendo cha mado de "FDP ou "fat or determinante dos œstîculos". Quando 
d~ publicaçâo das suas descobertas na revisra Cel/ (N 51), o Or. P:tge 
af~rmou ter dcscoberto "a chave bin:iria de que dcpendem rodas as carnc
teristicas sexunis dimôrficas". 24 Consideremos portanto as afum:tçôes des· 
s~ dcscoberta, e vejamos porque as inquietantes quesrôes sobre o faror 
decisivo do sexo cominuam a ser formuladas. 

Segundo o artigo do Dr. Page, "The Sex·Detennining Region of 
t:he Human Y Chromosome Encodes a Finger Prorein" ["A regiao de· 
rerminante do sexo no aomossomo Y humano ~:odifica uma proreioa 
do dedo"l, amost:ras de DNA foram recolhidas de um grupo mmro 
inusirado de pessoas, denrre as quais algumas possuîam <:romossomas 
XX, mas tinhrun sido designadas pelos médicos como pertencentes ao 
sexo masculioo, e outras tin ham a conStituiç-jo cromossômica XY, mas 
rinham sido dcsignadas como pencnccmes ao sexo feminino. Ele nao 
nos con ra ern que bases essas pessoas foram desigoadascontrariamcnre 
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b consrnraçôes cromossômicas, mas pode-se presumlr que os caracre
res prim:lrios e secundarios 6bv•os reriam sugerido que rais seriam de 
fato as designaçôes apropriadas. Page e seus colegas formularam a 
seguime hip6tese: deve haver um segmemo do ONA, que n5o pode 
ser visto sob condlçêies microsc6picas usuais, que determina o scxo 
mnsculino, e esse segmenta de ONA deve rer sido de algum modo 
deslocado do cromossoma Y, sua localioaç.'io usual, para algum outro 
cromossoma onde oao se esperaria encontra·lo. S6 se pudermos pre· 
sumir {a) essa seqüência lndeetavel de DNA e (b) provar sua rra11slo· 
cabilidade n6s seremos capazes de compreeoder porque om macho 
XX nilo apresenta um cromossomn Y detectavel, mas, aind:t assim, de 
faro perrence ao sexe masculine. Similarmenre, explicarîamos a cu rio
Sa prcsença do cromossoma Y em fêmeas precisamenre da mesma ma· 
neira, isto é, por ter havido um extravio desse segmenro de DNA. 

Ainda que n pesquisa de Page c seus pcsquisadOJ:es para chcgar a 
essa descoberra renha sido limitada, a cspeculaçao em que eles a bnsen
ram é, em parte, que uns bons 10 por ccnco da populaçiio apresentnm 
variaçôcs cromossômicas que nâo se encaixam exaramente no conjumo 
de categorias XX-fêmea, XY-macho. Conseqüentemenre, <:onsidera·se 
que a dcscoberta do "gene mesrre" constitui uma base mais segura do 
que os crirérios cromossômlcos anteriores para a compreensao da de
terminaçllo dos sexos e, portanro, da diferen~a sexual. 

lnfelizmcnre para Page, um problema persistente arom1enrou as de· 
claraçôes feiras em defesa da descoberta da seqUência de DNA. Oesco· 
briu·se que exarnmtnte a mesma Sl:qliência considerada determinante 
da masculinidade estava presente no cromossoma X das mulhereS- lni· 
cialmente, Page reagiu a essa curiosa descoberra afirmando que ralve• o 
faror decisive oâo fosse a presença da seqüêocia de genes nos homem 
versus sua ausência nas mulheres mas sim o faro de ela ser atilf(l nos 
machos e passiva oas fêmeas (Vi va Arist6teles!). Mas essa sugestâo resta 
hipotética e, Se!,'llndo Anne Fausto·Stcrliug, Page e seuscolegas nâo men· 
cionaram, nnquele arrigo da Cel/, que os indivrduos de quem as amosrras 
genéricas foram extraidas esta v am longe de ser inequ(vocos cm sua cons· 

1 s 7 



ATOS CORPORAl$ SUBVERSIVOS 

rituiçiio anmôrnica e reprodutiva. Ciro de seu arrigo: "Life in the XY 
Corral" ["Vida no C1.orral XY"): 

( .. . ) os <Jll'llro homens XX que tics csrudaram eram todos méreis (nlo 
produuam csperma), possuiam <estfculos pequeoos que aboolu~amenr. n~o 
dospunham de g>noctas, i.e., as cilulas prerut$0ras do cspermo. Elcnambo!m 
tin ham nJveis hormon01is devados e bnixos nJveis de tc..~rostcrona~ Prov:~~ 
vclmenre, fotnm cl:tSSiflcados oomo ho mens por causa da sun genitôlin ex
terna c da prcscnça de rcsticulos ... De maneira semelhanrc, a gcnicilia ex· 
terna das d~US mulhcres XY cra normal, [mas) seus ov.lrios ndo rinham 
gamcras. (328) 

Trata·se claramente de casos ern que ns panes cornponentes do sexo 
n5o perfa1.tm a coerência ou UIÙdade reconbeclvel que é normalmenre 
designada peb cnregona do sexo. Essa incoecëncia penurb:l igualmenrc 3 

nrgurnenrnçâo de l':lge, pois nâo Sen claro porque deverlnmos concord" 
desde o prindpio corn a idéia de que se rmta de borncns XX c mulheres 
XY, quando é precisamcnre a denominaçiio de macho e fême.'l que esrn em 
ques~o. e isso ja foi implicitamente dccidido, mediame recurso ii genir61in 
extema. De faro, se a genimlia exrerna fosse suficieme como critéria de 
dererminaçâo ou atribuiçào do sexo, dificilmenre a pesquis:l experimental 
do gene mesme seria neœssaria. 

Mas vejamos urn tipo de problema difereme na maneira como es.s.1 
hip6rcse patticular foi formulada, testada c validada. Note-se que l'age 
e seus colegas mistumm determinaç.,o de sexo corn determiJ>aç5o mas· 
cu lina ede restkulos. Na Annual Review of Genetu:.s, as llrncridsras Eva 
Eicber e Linda L W..shburn sugerem que a dererminaç3o dos ovlir:ios 
nuncn ~ considerada na litemrurn sobre deterrninaç~o sexual, e que a 
ferninilidade é sempre conceiruada em termos de aus~ncla do fa tor de· 
terminanre masculino ou de presença passiva desse faror. Considerada 
ausenre ou passiva, a feminilidade é por definiçâo desqualificada como 
objeto de esrudo. Mas Eicher e ''lf.lShburn sugerem que ela 4 a riva, e que 
o preconceito cultural, um conjunro de pressuposiçOes corn rnarcas de 
gêneroa respeito do scxo edo que podc v ali dar uma pesquisa desse ti po, 
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Oli.rnr<i! e limita a pesquisa sobre a dererminaçâo do sexo. Fausro-Ster· 
cita Eicber e \'t'ashburn: 

Ao apcesenucem a induçio de tecidos restlculares oomo uona ooorrênda 
adva (dirigida pclo genee dominonrc), oo passo que apresentam a induçio 
do tccido ovari•no como ocorr!ncia p:usivo (autOm~uca), alguns investi· 
gotlores superenfa11•arum a hip6tese de que o cromossomo Y estejo envol· 
vido nn determinnçAo dos tcsticulos. Certamenre, a lnduçilo do tecido ovo· 
ria noé um proc~o de descnvolvimento tllo gencticamente di rigi do qu•nro 

a induçio do tecido testicular ou aqucla de qualquer proccsso de di(ercn· 
aaçao cdular. Qllllsc nada foi =roto sobre os genes envoiVldos na induçio 

do tecido ovnr.ano a parnr dagOn•d• indiferenciada. (32S) 

De modo correlnro, todo o campo da cmbrïologia tem si do criticado 
por seu foco no p~pel central do mlcleo na diferencinçlio celular. A cri tien 
feminista ao campo da biologia celui ar molecular rem argum~nradocon· 
rrn suas hip6teses nucleocênrricas. Ern oposiçâo a urna oricntaçâo de 
pesquisa que busca esrabelecer o nûcleo da célultt plenamenre dif~re,n
cindn como nmo ou scnhor do desenvolvimemo deum nove> orgamsmo 
compleroe bem forrnado, sugere·se urn programa de pesquisas que rein· 
terprete o nucleo como algo que s6 adquirè seu •significado e controle 
no inrerior de seu contexto ceiular. Segundo Faune-Sterling, "a pergun
m 3 ser feira nno é como muda o micleo celubr ao longo do pcocesso 
de diferencinçâo, m~s sim eomo se alreram as inreraçôes citoplasmâtica$ 
nucleares ao longo da difereocinçâo". (323-24) 

A esrrurura da invesrigaçao de Pnge encaixa-se perfeitamenre nas 
rendências gerais da biologia molecular da célula. Sua perspectivasugere 
umn recusa inicial de considerar que aqueles indiv!duos desafiam impli
cirarnente a forçn descritiva dasmregorins sexuais disponrveis. A questao 
que cie quer resolver é como a "chove bio:IJ'ja" começ:t n funcionnr, e 
n5o se a descriçao dos corpos em termos do sexo bim1rio é adequada a 
mrefa emquestao. Além disso, a concenrraçâo no "gene mesrre" sugere 
que a feminilidade deve ser compreendida como presença ou auséncia 
lin masculinidade, ou, na me lhor dns hip6teses, como presença de uma 

159 



ATOS CORPORA I S SUBVERS IVOS 

passividade que, nos homens, seria iovariavelmente ariva. Naruralmen
re, diz·se isso no conrexro de pesquisas em que as contnbuiçôes ovaria
nas arivas para a diferenciaç.'io sexual ouoca foram seriamenre con si de
radas. A conclusao aqui niio ~ que niio stja pos.dvd mur aflrmaçôes 
validas e demonstr3\•eis sobre a determirutçiio sexual, m.15, em vez disso, 
que as pressuposiçOes cul ru rais sobre o status relarivo de homens emu
lhercs e sobre a relaçiio binaria do gêoero esm1tumm c oncmam as 
pesquisas sobre a determinaçiio sexual A tarefa de dis1 inguir sexo de 
género rorna-se d1ficnim:• uma ve1. que compreend:lmos que os signifi· 
cados corn marca de gônero cstrucuram a hip6tesc e o raciocinio dos 
pesquisas biomédicns que buscam esrabclecer o "sexe" para n6s como 
se fosse anterior nos significados culruraisque adquire. A rarefa wrna-se 
cerramente ain da mais complicada quando entendemos que a linguagcm 
da biologia participa de oucras linguagens, reproduûndo essa scdimcn· 
raçiio cultural nos objetos que se propôe a descobrir e descrever de ma
neira neutra. 

Nao seria a uma convençâo purameme culrural que Page e ourros 
se referem ao dccidirem que um indtviduo XX anatom1cameme ambî
guo é do scxo masculino, uma convençiio que toma a genit5lia como 
"signo" definitivo do scxo? Pode-se argumentar que as de.çcontinuidades 
niio podem se resolver nesses casos median te recurso a um determinante 
unico, e que o sexo, como categoria que abrange uma variedade de 
elementos, funç6es e dimensôes cromossômicas e bonnonnis, nâo esta· 
ria mais operando no âmbito da esrrurura binaria que aceitamos sem 
questionar. Mas trata·se de niio lançar mao de exceçôes, do biznrro, 
unic:Lrnente para relativi1.ar as afirmaçôes fe.ir.1s cm nome de uma vida 
sexual normal. Conrudo, como sugere Freud em Trés e11saios sobre a 
teoria da sexualidade, é a exceçiio, o esrranho, que nos d:l n indicaçiio 
de como se consritui o mundo corriqueiro e presumido dos significados 
sexuais. ~ somenre a parrir de uma posiçiio conscientemenre dcsnatura· 
lizada que podemos ver como a aparencia de naturalidade é ela pr6pria 
constitulda. Nossas pressupostçôes sobre os corpos sexuados, sobre o 
faro de serem um ou o outro, sobre os significados que thes s.'io consi
derados inereores ou decorremes de serem de rai ou quai modo sc:xua-
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dos, se vêm rcpenrina c significarivamenre perrurbadas por esses exem· 
pl os, que oâo concorda rn corn as caregorias que naturalizam e estabiti· 
zam esse campo dos corpos para n6s nos termos das cooveoçOes cultu· 
rois vi gentes. Conscqûememenre, é o esrranho, o mcocrente, o que escl 
"fora" da lei, que n6s da uma ma neira de compreender o mundo inques
rionado da c:negoriz.1çiio sexual como um mundo consrruldo, e que 
cermmente poderia ser construîdo diferenremeote. 

Embora nào possamos concordar imediatamente com a ana lise que 
Foucault nos apresenra-a sa ber, de que a caregoria de scxo é construlda 
a scrviço de um sisrcma de sexualidade reprodutiva e rc::guladora - in
teressa observar que Page designa a genitaria externa, aquelas partes 
anarômicas essenciais 11 simbotizaçiio da sexualidade reprodutivn, co mo 
os determinantes nmbfgnos e a priori da atribuiçao de sexo. Pode·se mui· 
ro bem argumenror que a indagaçiio de Page é acravessada por dois dis
cursus na pr3tica conflirames: o discw:so cultural que compreende as 
genit:ilias extemas como si nais seguros do sexo, fazendo-o a serviço de 
interesses reprodutivos, e o discurso que busca estabelecer o principio 
masailino como arivo e nào en usai, senâo aurogeoético. 0 desejo de de
rerminar o sexo concltuivamenre, e de derertnirui-lo como um sexo em 
vez de outro, parece assim advir da organiz:açiio social da reproduçiio 
sexual, arrnvés da consrruçâo de ideotidades e posiçôes clams e inequi· 
vocas dos corpos ~c.xuados cm relaçiio uns aos outres. 

Considernndo que, dentro da esrrutura da sexunlidade reprodurîva, 
o corpo masculino é normnlmente apreseotado como o agcnte arivo, o 
problemn com n pcsquisa de Page é, nurn certo senrido, concîlinr o dis
curso rcprodutivo com nquele da atividade masculinn, dois discursos que 
cm gerai fwJcionnm culruralmenre juntos, mas que nesse caso sc sepa
raram. ~interessante o desejo de Page de se fixar na seqUencia ariva do 
DNA como ûlrima palavra, daodo prioridade ao princîpio da masculi· 
nidade ativa sobre o discurso da reproduçiio. 

Contudo, eSS:l prioridade s6 constiruiria uma aparencia, segundo a 
teoria de Monique Witrig. A caregoria do sexe penence a um sistema 
de bererossexualidade compuls6ria que claramente opera arravés deum 
sistema de reproduçiio sexual compuls6ria. Na opiniâo de Winig, sobre 
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n quai nos debruç.aremos a seguir, "masculino" e "(eminlno" "n,nc,hll' 
c "fêmea" exisrem u11icamcnte no âmbiro da matrit hetero~xual; 
faro, sâo esses os rermos natumlizados que nmmêcn cssa marnz 
proregendo-a conseqüemememe de uma crfrica radical. 

3. MONIQUE WITIIG: DESINTEGRAÇÂO CORPORAl E SEXO FlcrfCIO 

A lingu!lgem projeta feixes de realidade sobre o corpo soei~l 
-Monique \Vit li• 

Simone de Beauvoir escreveu, em 0 segtmdo sexo, que "a genre nftu 
nasce mulh: r, torna-se mulher". A frase é curiosa, a ré mes mo um pou co 
nbsurda, pots como rornar-se mu liter se nâo se é mulber desde o comcçol 
E quem se torna mulber? H6 algum ser humano que se rorne de seu 
gênero em algum ponto do tempo? É justo supor que esse ser hu mano 
nao renha sido de seu genera ames de "tomar-se" de seu gênera? Como 
é que alguém "se torna" de um gênero? Quai é o momento ou o meen· 
nismo da construç~o do gênero? Etai vez, mais peninenrememe, quando 
emrn e~ mccanismo no cen~rio culturale tntnsforma o sujeiro humano 
num SU)eJto corn camaeristicas de gênera? 

Havera hum anos que nâo renham um g€nero desde sem pre? A mar· 
ca do gênero ~arece uqualificar" os corpos como corpos humanos; 0 
bebe se humautza no momemo em que a pergunta "menino ou menina?" 
é respoodida. As imagens corporai$ que nilo se encaixam em nenbum 
desses gêneras fi cam fora do hu mano, constiruem a rigor o domînio do 
desumanizado e do abjeto, em comraposiç.'io ao quai o pr6prio humano 
se esrabelece. Sc o gênero est~ sem pre presente, delimitando previamen
re o que se qualifica como hum:tno, como podemos falar de wn ser 
huma no que se roma de seu género, como se 0 gênero fosse um p6s-es
cmo ou uma consideraçâo cultural posrerior? 

Beauvoir, é claro, s6 querin sugerü· que a categoria das mulheres é 
uma realizaçiio cultural vari~vel, um conjwuo de significados que sâo 
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ua1"m,iO<l.! ou absorvidos dcntr<> de um campo cultural, e que ninguém 
corn um gênero - o g~ncro é sem pre adquiri,Jo. Por ourro la do, 

-•u~·otr desejava afirmar que a pessoa nascc corn um sexo, como um 
sexuada, e que ser se1uado e ser humano sâo condiçùes coexren-
e simult.'incus; o sexo é um atriburo anaHtico do hu mano; n~o h:l 

ter humano que nfto seja 1cxundo; como arributo necess:lrio, o sexo 
quallfica 0 ser humano. Maso scxo nâo causa o gêncro; e o g~nero nâo 
pode ser enrendido como expressâo ou reflexo do sexo;_ ahas, p~m Beau
voir, 0 sexo é imutavelmeote um faro, mas o gênero e adqmndo, e ao 
p~sso que o sexo nao pod~ ser mudado -ou assim pensa va cb - , ? 
gênero é a consrruç5o cultural varinvel do sexo, uma nmindc cie poss•
bilidades abcrtas de significados culrurais ocasionados pelo corpo sexua
do. A reoria de Bcouvoir implicava conseqüências aparentemenre radi
cais, as quais ela pr6priu n5o cntretinba. Por exemplo, se o sexo e o 
gêncro sao radicalmentc distinros, nâo decorre dai que scr de um da~o 
$txO seja rornar-sc de um dndo gênero; ern outras palavras, a caregona 
de ~mulber" nâo é necessariamenre a consrruçiio cultural do corpo fe
minino, e "homem" nâo precisa necessariamente inter-prerar os corpos 
masculinos. Essa formulaç.'io radical da distinçaosexo/gêncro sugerequ~ 
os corpus sexundos podem dar enscjo a uma variedadc de generos di fe
rentes, e que, além disso, o g~ncro em si nao estâ necessartnmenre re~
triro aos dois usuois. Se o sexo nâo limita o gënero, emâo mlvn baJ.3 
géneros, maneiras de iorerpretar culruralmenre o corp~ sexundo, que 
nao sâo de forma alguma Jimit~;dos pela apnrcnte dual1dadc do sexo. 
Conside.remos ainda a conseqUência de que, se o gênero é algo que a 
pessoa se rorna- mas nunca pode ser - , enr3o o proprio género é uma 
espécie de de v ir ou atividadc, e nào deve ser concebtdo como substan
rivo como coisa subsmmiva ou marcador cultural est:arico, mas anres 
co1;o uma açao incessante e repetida de algum tipo. Sc 0 gênera ~âo 
esta amarrado ao sexo, causal ou exprcssivameme, entllo ele é um upo 
de açâo que pode potencialmcnrc proliferar·se além dos limites bil~:irios 
imposros pela aspecro binino a parente do se x o. Na verdade, o genero 
seria uma espécie de açâo cullurnVcorporol que exige um novo vocabu· 
hl rio, o quai insritui e faz corn que proliferém parricîpios de v :trios tipos, 
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caregoria~ re-signifk:iveis e expamlveis que résisrem tamo ao bin~rJI't 
como às rosttiçôes gramnricais subsmnrivadoras que pesam sobre 0 ~f 
oero. Mas como se rornMia culruralmenre concebivei um projero clc"a 
u~tureza: e ~omo sc potlèria evitar o destine dos projeros ur6picos, v~n1 
C lffiJlOSSJVe JS/ 

"A ~eme nâo nasce mulher." Monique Wlrtig fez eco a essa frn.>t 
num .amgo do mcsmo nome, publicado em Feminise Issues (1: 1). M~i 
~ue tJPO de eco ede reapresentaçiio de Beauvoir nos deu Monique Wll 
r•g? Duas das suas afîrmaçôes ran~o e·vocam a figura de Beauvoir co111u 
coloc~•n Wiuig longe dela.: uma, que a categoria de sexo uao é ne111 
mvar~avel nem na rural, mas sim um uso especificamenre polftico da Cll· 

regona da narureza, o quai serve aos propôsiros da se.xualidade repro
durora. Em ourras pa la v ras, nilo h~ razao par.1 dividi ros corpos hum anos 
cm sexos .masculino e femiuino, excero que uma. tai divisiio é adeq uad3 
às necess•dades econômicas da hererossexualidade, empresrando um 
1~"'~ n~ruralista n sua insriruiç3o. Conseqüenremenre, nao hi, f?at:l Wit
tJg, d1sunçâo entre sexo e gênera; a pr6pria cmegoria de "sexo" traz 
marcas de gfJnero, é politic.amente lnvestida, narurali:wda mas nâo na tu· 
rai. ~ segunda ~fim~nç~o até cerro ponro conrra-inruitiva de Wirrig é a 
segUJnre: a lésb1ca uao e uma mulher. A mulber, argumenta ela, s6 existe 
como tem1o que estabiliza e consolida a relaçiio binaria e de oposiçio 
ao bornem; c essa relaçiio, diz, é a heterossexuaJldade. Ao recusar a 
hererossexualidade, afirma Wirtig,_a lésbica para de se definir nos termes 
dessa relaçâo de oposiçâo. Na verdade, diz ela, a lésbica transcende a 
oposiç3o binaria enrre homens e mulheres; a lésbica nao é nem mulher 
ne~ homem. E, d.emais, a lésbica nao tem sexo: ela estâ além das cate
gonas do sèxo. Por meio da recusa lésb,ica dessas caregorias, a lésbica (e 
os -prouomes sao a qui problematicos) denuncia a constiruiçiio cultural 
com:mge_nre dessus carcgorias e a pressuposi\âo racira mas permanente 
da mar:'~ bererossexual. Conseqiienremente, podedamos dizer que, 
para Wm,~, • pessoa oao nasce mulher, ela se mrna mulher; e mais, que 
a pessoa nao é do sexo fem.inino, torna-se feminina; ou a ré, mais radi
calmenre, que a pessoa pode, se quiser, niio se rornac nem mulher oem 
homern. Certamenre, a lésbica parece ser um terceira gênero ou, coino 
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ICMITI'IJteJ, uma caregoria que problematiza radicalmenre ranro o sexo 

0 gêncro como categorias descritivas polîtiças estave.is. 
Wlttig argumenta que a discriminaçlio lingüistîca do "sexo" asseguro 

operaçiio cultural e polît.ka da hererossexualid.~de compuls6ria. Essa 
de betetossexuatidade, sustenta, niio é nem réclproca nem bmi-

no sentido comum; o "sexo" é desde sempre fcminino, e sô h:î wu 
o feminino. Ser _masculino é nâo ser rtst.xuado,'; se.r '~exuado" é 

.• 111p1re umlf maneira de roroar-se particulru: e relative, e o macho no 
lnttrior do sistema pa.rt.icipa sob a forma de pessoa universal. Para 'Vit

porranro, o "sexo feminine" niio implicanenhum outro sexo, co mo 
o ""sexo masculino1'; o 'csexo femioino" s6 implicaasi mesmo,.enredado, 
pqr ass!m dizer, oo sexo, preso no que Beauvoir cham ou de_o cîrçulo da 
imanência. Considerando que o "sexo" é uma interpreraçao polfuca e 
tulrural do corpo, ruïo existe a distinçao se.xo/gênero em tinhas cooven
cionais; o gênero é emburido.no sexo, e o sexo mosrra œr si do gSnero 
desde o princîpio. Wittig argumenta que, denrro desse co~)Unto de.re· 
laçôes sociais compuls6rias, ~s mulheres se tornam onrologtcamente •rn· 
p~egnadas de sexo; elas sfio seu scxo e, invèrsameote, o sexo é neces,~a
riamente feminino. 

Wirtig considera que o "sexo'' é discursivarnenre produzido e difun
dido por um sistema de signi6ca~ôes opressivo para as mulhc~es,_ os sa_:s 
e as Jésbicas. Ela se recusa a romar parce nesse sistema de s•gnificaçao 
ou a acreditar na viabilidade de adotar uma posrura reformista ou sub
versiva em seu interior; invocar uma parte do sisrema é invoca-lo e con
firmâ-lo em sua roralidade. Resulra que a tarefa polltica formulada por 
ela é derrubar inreiramenre o discurso sobre o sc:xo, a rigor, subverrer 
a pr6prla gramâtica que instirui o ''gênero" -ou~ "sexo ficrlcio~ 
como arriburo essencial dos seres bumllllose dos obJetOS (espec.:ùmence 
quando pronuociado em francês).ZS Arravés de sua reoria e sua 6cçao, 
ela con clama a uma reorganiZ<JçâO radical da descriçao dos corpos e das 
~exuatidades, sem recurso li noçâo de sex.o e, conseqüem~m~nre, às di· 
ferenciaçôes pronominais que regulam e dlsrribuem os dtreuos de ex· 
pressac no in teri or da marriz do gêne w. 

Wirrig compreende que categorias discursivas como "sexo" silo abs· 

165 



ATOS COR PORA I S SU8V ERS I VOS 

rraçôesimpost;ls à forçaao campo social, as quais produzem uma reaU· 
dade de segunda ordem ou "rètificada'·'. Embora os indivfduos p~reçall\ 
tl:r uma "percepçao direta" do sexo, tido como dado objetivo da expe· 
riência, Wlttig argwnenraque, como dado, este objet() foi violenramenl'a 
modelado, e que a hisr6ria e o mecanismo dessa violèncja nele nao a pa· 
recem mais.u Assim, o "sexo" é o efeito de realidade de um proces!o 
violento, dissimula do por esse mesmo efeito. Tudo que vem à tona é o 
"sexo", e assim ele é pcrcebido como a totàlidade do que existe, como 
nao causado, mas somente porque a causa nao pode ser vista em parte 
alguma. Wïrrig pen:ebe que sua posiçâo é conrra-inruitiva, maso cultivo 
politico da intuiçâo é prccisamente o que ela quer .elucidâr, denunciar e 
quesrionar: 

0 sexo é tomado c.omo um «dado imediato», um udrldo sensivel'' ou n·ca· 
rncterîsticas (fsic~" perteocenres à ordem natural. Maso que acrediramœ 
ser uma percepç5:o fîsica e direta é s6 uma <::onruuçâo mitica e sofisticada, 
uma 'ïormaçao im~ginâ.ria" que rc::interpreta as caracteristicas fisic:as (em 
si mc:smas tii:o neuc(as como ou cras, mas m:mmdas por mn sisrema social) 
por mcio da cede de relaçôes em que sao·percebidas. 2? 

De cerro modo, i1S "caracterfstic;as flsicas" parecem simplesmente 
1/Xistir no lado obscuro da linguagem, oâo marcada~ pelo sisrema social. 
Mas nâo é claro se podem se( nomeadas de niodo·a nilo reproduûrem 
a operaçâo reduèiouisra das caregorias do sexo. Essas numerosas carac
rerîsticas ganham senti do e unificaçâo sociais mediante sua arriculaÇio 
na caregoria do sexo. Em ourras palavras, o "sexo" irnpôe urna unidade 
artificial a ltnl conjunto de arributos de outro modo descontinuo. Como 
discursivo e perceptivo, o "sexo" denota um regime epistemolôgico his• 
rodcaruenre contingence, urna lingua.gem que forma a percepçao, mo
delando à forç:~ as i oter·rela~ôes pela.~ quais os corpos ffsicos sâo perce· 
bidos. · 

Existe um corpo "f(sico" an tenor ao corpo percehido? Quesrao de 
resposra impCJsslvel. Nâo s6 a junçâo de a tribu ros sob a categorîa do.sexo 
é suspelra, mas rambém oéa pr6pria discriminaçao das "caracterîsrici!s". 
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0 faro de o pênis, de a vagi na, de os seios e assim por diaute serem de
IIOmiwdo.s partes sexuais corresponde tanto a uma restriçao do corpo 
er6geno a essas partes quanta a uma ftagmentaçao do corpo como um 
todo. Corn efeito, a "unidade" imposta ao corpo pela categoria do sexo 
é uma "desunidade~, uma frag.mentaçâo e comparrimentaçâo, orna re· 
duçào da erotogenia. Nâo é de seestranhar, porta.nto, que Wittigdecrete 
rexrualmente, em The Le5bianBody, a "derruba.da" da categoria do sexo, 
por via d3 desrruiçao e da fragmtnràçâo do corpo se>.'Uado. Assim como 
o sexo fragmenta 9 corpo, a. derrubada lésbica do "sexo" toma por alvo, 
como modelos de dominaçâo, aquelas normas sexualme~:~te difereqcia
das de integridade corporal que diram o que "unilica" e confere coerên· 
cia.ao corpo como corpo =ado. Em sua teoria e ficçâo, Wittigmosrra 
que a "integridade" e "unidade" do corpo, pcnsadas freqüenœmeure 
como ideals positivos, !;ei'Vem aos propésitos da ftagmenraçâo, da res· 
triçao e da domioaçâo. 

A linguagem é investida do pode~ de cri ar "o socialmenre real" por 
meio dos atos de locuçâo dos sujeitos falantes. Na teoria de Wïtrig, pa· 
recem exisrir dois ofveis de realidade, duas ordeos de ontologia. A on
tologia socialmente constiruida emerge de outra, mais (undamental, que 
parece ser pré-sociale pré-discursiva. Enquanto o "sexo" pertence'lt uma 
re alidade discursivamente constitufda (seguoda ordem), hâ uma onrolo
gia pré·social que explica a consriru!çâo do pr6prio discursivo. Wirtig 
recusa abertamente a bipôtese esrrururalista de um coojunro uni versai 
de esrrururas -si.gn.ificanres, anterior ao sujeiro falante, a orquesrrar a 
fotmaçao desse sujeito e seu discurso. Em sua opiniao, ba estrururas 
historicamente contingences, caracterizada.~ como heterosséxuais e com· 
puls6rias, as quais disttlbuem aos hom.e.ns os direitos da fala plena e 
autoci;~~ada, oegando-os às mulhères. Mas essa assimetria socialmente 
constitufda di$farça e viola uma amologia pré-social, de pessoas unifi· 
cadas e iguais. 

A rarefa das mulheres, raciocina Wltrig, é assumi.r a posiçao do su· 
jeito falanre aurotizado -a quai, em certo senti do, é seu "direiro" on
tologicamente fundado - e derrubar taoto a categoda do sexo como o 
sisrema da.)leterossexualidade compulsôria que esta em sua origem. Para 
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ela, 3 lingungem é. um conjumo de at05, reperidos ao longo do œmpo, 
que produrem efenos de re:tUdade que acab:tm sen do percebidos come 
~faros". Considerad3 colerivamenre, 3 pr:lrica reperida de nomear a di
fercnça sexual criou essa aparência de divis.'io nnrural. A "nomeaçno" 
do sexe é um arc de dominaçao e coerçâ.o, um arc pcrfomtati110 instiru· 
cionalizado que cria e legisla a realidade social pela exigëncia de uma 
~nstruçiio discursiv:Vperceptiva dos corpos, segundo os principios da 
difereuça sexual. AssiiD, conclui Wittig, "somos obrigados, em nossos 
corpos e em nossas mentes, a corresponder, traço por rraço, à idéia de 
oarurcza que foi estabelccida para n6s ... 'homens' e 'mulheres' sào ca
cegorias polfricas, e nào faros narurnis".l8 

"Sexo", a caregoria, impôe o "sexo", a configuraçâo social dos cor
pas, por meio do que Wittig ch:una de conrrato força do. Assim, a cate
goria de "sexe" é um nome que escraviza. A linguagem "projeta feixcs 
de reaUdade sobre o corpo social", mas esses feixes n~o siio facilrnenre 
descartaveis. Eela continua: "c:uimbaodo-o e moldando·o violenramcn-
te n29 Wi . . . ' . · otttg argumcnm que a 'mentalodade hetero", evidente nos dis-
corsos das ci€ncias hum anas, "nos oprime a rodes, lésbicas, mulheres e 
hom ens ho".'ossexuais", porque cles "nceit1m sem questionar que 0 que 
fonda a soaedade, qualquer sociedade, é a bererossexuaUdade~.JO 0 
diseurs? ~orna-se opres:'ivo quando exige gue, para falar, o sujei[O falan
re parttctpe dos pr6proos rermos dessa opressao - isto é, aceire sem 
qaesrionara impossibilidade ou ininreligibilidade do sujeiro falanre. Ess:. 
hererossexualidade presumidn, susrenm ela, age no inrerior do discurso 
para ttansmirir uma ameaça: "você-serâ·hctero-ou-niio-sera-nada. "li 
Mulhcres, lésbicase gays nâo podem assumira posiçiio de sujeiro falanre 
no mrenor do sisrema Lingüîsrico da heterossexuaUdade compuMria. 
Falar nesse sistema é ser privndo da possibilidade de fa la; assim, simples
~en!~ f~lar ncsse contcxro é umn comradiçâo per(ormatit•a, a afirmaçfio 
lmguiSUca deum eu que niio pode "exislir~ no inrerior da Linguagem que 
oafirma. 

0 poder que Wittig atibui a esse "sistema" de Linguagem é enorme. 
COnceitos, categorias e abstraçôes, argumenm, podem praricar uma vio
lência marerial comra oscarpos que eles afirmar organizar e inrcrpremr. 
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"Nao ba nada de abstraro no poder que têm as ciências e recrias para 
amar real e materialmente sobre nossos corpos e esplriros, mesmo que 
o discurso que produz essa situaçâo seja abstrato. Trara-se de Ullla das 
formas da dominaçào, de sua pr6pria expressiio, come di1.ia Marx. Eu 
di ria, cm vez disse, um de sc us exercîcios. Todos os oprimidos conheccm 
esse poder e sào obrigados :tli<br com ele. "l2 0 poder da linguagem de 
atuar sobre os corpos é tante causa da opressao sexual coma c:uninho 
para ir além dela. A linguagem n:io funciona magicamcnre e nem inexo
ravelmenre: "ba uma plasticidade do real em rel:tçiio à linguagem: a 
linguagem rem uma açiio phlstica sobre a real". 3J A linguagem prcssu pôe 
e altera seo poder de aruar sobre o real por meio de a ros clocutivos que, 
repetidos, tornam·se pciricas consohdadas e, finalmente, instiruiçôes. A 
estmrura assimérrica da linguagem, que idcnrifica corn o masculino o 
sujcito que representa e fnla camo universal, e que identifica o falante 
do sexo femlninocomo "particular" e "interessado'', absolutamenre nâo 
é imrfnseca a lioguas parriculares ou à Linguagem ela mesma. Niio po
dernos achar que essas posiçOesassimétticas decorramda "naturtrza" dos 
bomcns e cbs mulberes, pois, como esrabeleceu Beauvoir, tai "narureza" 
n:io existe: "É precise enrender que os homens nâo nasceram corn a 
faculdade do univers::ol e que, ao naseerem, as mulheres nâo for.tm re· 
duzidas ao paniculnr. 0 uni versai tem si do, e é continuamente, em rodo 
momcnto, npropriado pelo hornem. lsso n>lo acontece meramente, isso 
rem de ser feito. Trata·se de um ato, de um ato criminoso, pcrperrado 
por uma classe conrra a outra. Trat:l-se de um ato levade a cabo no 
âmbito dos conceiros, da filosofia ê da polftica.''3~ 

Embora lrigaray argumente que "o sujeito é desde sempre masculi· 
no", Wirtig contest:~ a noçlio de "sujeiro~ como rcrrit6rio masculono 
exclusive. Para ela, a pr6pria plasricidade dn Linguagem resiste à fixaçâo 
da posiçâo do sujeiro co mo masculine. Ali:is, presumir un:o sujeoro falante 
absoluro conStitui, para Wittig, o objetivo polirico das "mulhcres", ob· 
jerivo esre que, alcan\":ldo, dissolve ria de uma vez por todas a caregoria 
de "mulheres". Uma mulher nâo pode usar a primcira pessoa, "eu", 
porque, camo mulher, o falante é "parricular" (relative, inrcressado e 
perspective), e invocar o "cu" presume a capacidade de falar e":' norne 
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a condiçâo de humano univer~'lll: ''urn sujeioo relativo é inconceblvel, 
um sujeito relarivo niio poderia absolutrunente falar."31 Apoiando-se na 
suposiçno de que roda fala pressupôe e invoca rmplicimmenre a lingua
gem em sua rotalidade, \Vinig desc.reve o sujeiro falante como aquclê 
que, no aro de dizer "eu", "se reapropria da linguagem como um todo, 
partiodo apenas de si mesmo, com o poder de usar roda a linguagem". 
Esse fundamenro nbsoluro do "eu" fala nte sup6e a presença de dimen
sôes quase divinas na discussao de Wittig. Esse privilégie de dizer "eu~ 
esrabelece um eu soberano, um centro de plenirude e poder absolutos; 
a fala funda "o aro supremo da subjerividade". E o advcnoo da subjeti· 
vidade é a derrobada efetiva do sexo e, conseqOememenre, do feminino: 
"oenhuma mulher pode di~er eu sem ser um suJeiro coral em si mesrna 
- iseo é, sem gênero, uni versai e completa".J6 

Winig prossegue corn uma ~-peculaçiio surpreendente sobre a na
tureza dn linguagem e do M$er~, situando $eU pr6prio projete polrrico 
nos marcos do discurso trndicional dn omoleologia. Em sua opiniilo, a 
onrologia primaria da linguagem da a todos a mesma oporrunidade de 
criar a subjetividade. t\ rnrefa pr.iticn que as mulheres enfrenmm ao 
tenrarem criar a subjetividadc por meio da fa la depe11dc de sua C(lpaci· 
dade cole ti va de descamr as reificaç6es do sexo a elas lm poStas, e que 
as deforrnam como se res parciais ou relativos. Visto que esse descme se 
segue ao exerdcio du plenn invocaçao do "eL1 ", cnconrram a sa ida de 
seu gënero pela fa/a. Pode-se emender que as reificaçiles sociais do sexo 
mascaram ou disrorcem uma realidade oorol6gica anterior, sendo esta 

realidade a oponunidade igual que toda~ as pessoas tiveram, antes de 
serem marcadas pelo sexo, de exercer a linguagem na afirmaçiio da sub
jetividade. Ao falar, o Meu~ assume a roralidade dalinguagem, e fala, por
tante, potcncialmeme a partir de rodas as pOsiç6es-istOé, deum modo 
uoiversal. "0 gênero ... arua sobre o fato onrolcSgico para anula·lo", 
escreve ela, presumindo que o priodpio prim:irio do acesso igual ao 
universal quali6ca este "faro onrol6gico".37 Comudo, e.o;s~ prindpio de 
igual acesso $e fundameota na pres:suposiçiio onrol6gîca da uuidade dos 
seres falanres em um Ser anterior ao ser sexuado. 0 gêntro, sustenta 
ela, "tenta levar a cabo a divisâo do Sc.r'', mas "oSer como ser n~o é 
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diviclido".JS Aqui a afirmnçào coerenre do "eu" pressup6e nâo s6 a to
rnlidade da linguagem, mas a uuidade do ser. 

Mais do que em qualquer ourm pane, Wittig pôe-se aqui na pe~pec
tiva do dlscurso trndicional da busè:l fi los6fica da presen~-n, doSer, de uma 
plenitude ininterrupra e radical. À difereoça da posiçiio de Derrida, que 
compreenderia que rodasignifica~o repousa sobre uma différattee opera
cional, Wittig argumenta que o falar exige e invoca a identidade sem su
turas de rodas as coisas. A fïcç.io fwrdaâottistli lbe daum ponro de parti da 
para criricar as instiruiçôes sociais existemes. Entreranro, a questiio crllica 
continua a ser: a que relaçO.:S sociais contingentes serve pressupor o $et, 

a auroridade e a condiçâo universal de sujeito? J>or que valorizar a usur· 
paçâo dessa noçâo autoritirra de sujeito? Porque nao descemrar o sujeiro 
e suas estratégias epistemol6gicas univcrsaliz.~ntes? Ainda que Wittig cri· 
tique a ''meutalidade betero" por uuiversaliz:>r seu pomo de vista, parece 
que ela nâo sô uuiversaliz:> "a" mentalidade hetero, como também oâo 
considera as conseqüêncins totalitarias dessa reotia dos atos soberanos de 
fala. 

Politicameme, a divis:'lo doser- na opiniào dela, uma violência con
tra o campo da plenirude ontol6gica - em distinçôes entre o uni versai e 
o particular condlciona uma relaçiio de sujeiçiio. Devemos en tender a do
minaçiio como a negaçiio da unidade anterior e primâria de rodas as pes
soas num ser pré-lingilfsrico. A dominaçlio ocorre por meio de uma lin
guagem que, em sua açiio social pMstica, cria uma onrologia arrificial de 
segunda ordem, uma ilusào de diferença e diSParidade. e conseqüentemen
te, uma hierarquia que se transforma em realidade social. 

Parndoxalmeotc, Wittig nao alimenta em parte alguma o miro aris• 
tofânico da unidade original dos gêne ros, pois o gêoero ~ um prindpio 
divisor, um instrumenta de sujeiçilo, rcsistente à pr6pria noçiio de uni
clade. Signlficativamente, se us romances seguem uma esrratégia narra tl
va de desintegraçiio, sugerindo que a fonnulaç:lo binâria do sexo rem de 
se fragmcntar e proliferar até o ponro ern que o pr6prio binârio seja 
revelado como contingente. 0 livre jogo dos arl'ibutos ou "caracterlsticas 
fisicas" nunca é uma destruiçâo absolu ra, pois o campo onrol6gico dis
tord do pelo gênero é um campo de continua pleuirude. Wittig critica 
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"a men~lidade.hetero" por esta ser in~paz de livrar·se da idéia da "di· 
fere~ça : 7m ahança temporliria corn Deleuze e Guauati, \Vittig se opOe 
: pslcanahse como citncia ba$cada ern uma ecooomia da "falro" e da 
negaçilo" E "Pa d' " · • m. ra ogm ' um ensalO amerior, Winig considera que a 

dernob~da do sosrema do sexo bin:lrio daria inicio a um campo cultural 
d~ ""'~los sexos. Nessc cnsaio, ela fuz referência ao Anti·Édipo: "Para 
nos, nao ba um ou dois sexos, mas muiros (cf. Guararri/Dcfeuze) rnn
tos sexos quanro ha indivfduos. »39 Contt~do, 3 profiferaçao ilimimd~ dos 
sexos acar.rcta logicamcnre a negaçao do sexo como roi. Se o nûmero 
de _sexo~ corresponde ao numero de indivfduos cxisteores, o sexo niio 
rcna ma os, como renno, qualquer aplicaçilo genérica: o sexo seria uma 
propnedade radical men re singular e nao poderia mais oper·· ,__ _ , riJ ~ como ge-
lleta<UOJçao u ou descririva. 

:-s me~oras de desrruiçiio, derrubada e violência que ~tuam na 
reoroa ena focçilo de Winig til on um status onrol6gico compficado. Ape
sar de as caregorias fingQfsticas modelarem a realidade de mane· ..... 
1 " . d fi . o.ra vJQ
enta ' :nan o ocçôes sociais em nome do real, uma realidade mais 
verdade~ra parecc exisrir um cnmpo omoJ.<..;co de 'dad ' v"' uno e corn o quai 
s.~o c~nrr:stadas essas ficçôes soci:ùs. \Vittig recusa a distinçâo entre 
conccJto abstr.uo" c realidade "marerial" arg e d . , um man o que os con-
ceuos se for~am e se difundem no ambiro da marerialidade da fingua
gem e que a h.u~agern funciona de uma man eira materfal para consrruir 
o mundo socoaf. o Por ourro fado essas "constrtoro·cs" s· di . · ' - ~- ao compreeo . 
das como do~torço~s c relficaçoes a serem julgadas em concrnposiçao a 
um campo omof6gtco anrenor, de unidade e plenitude -die• ·s 0 ... "' . scons
rruros, porranro, sâo "reais", na medida cm que s.io fenOme ~ ,._, . 
ue ad • . Dvo ilcuOOS 

q quorem. poder no di.scurso. Todavia, cles siio esv:Wados de seu 
poder por meoo de aros de enuncia'""o que b,,.,.~ recorr . li . • . >" ~.. er uup cora-
meme a unoversalidade da linguagem e à unidade do Scr. Wirrig argu
menta que "a obra f.itorâria pode perfeitamente operar como , . 
de , . ,, é maquma 

gucrm 'ar ~esmo como "mâquina perfeirn de guerra".41 Para as 
mulheres, as lésbu:as e os gays -que foram todos p•rto'cul• . d · d • · " .,nz., os por 
vta e uma •dcntificaçiio corn o "sexo"- ~ . . al , . • ., pnncop esrrareg1a dessa 
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suerra é apropriar-sc amedpadnmeme da posi~'iio de sujeiro falanre ede 
sua invocaçâo do pomo de vism universal. 

A qucsrno de como um sujei10 relarivo e parricular poele falnr sua 
pr6pria linguagem a partir das caregorias do sexo dirige as di versas con
sidemçôes de Wicrig sobre Ojuna Barncs42, Marcel Proust"l c Natalie 
Sarraure ... 0 œ.xro lirer~rio como miiquinG de gucrra é, em cacia caso, 
dirigido con rra a divisao llierarquica do gênero, a cisâo enrrc o UJtiversal 
e o parricular, em nome da recupernçào da unidade anterior e essencial 
desses termos. Univcrsalizar o pomo de vis~:~ das mulheres reprcsenra, 
simultancarnent.e, deSttUir a caregoria das mulheres e csrabelccer a pos
sii)ilidadc deum novo humanismo. Assim, a destn•içâo sem pre é re stan· 
raçâo- isro é, a desrruiçilo de um conjwuo de catcgorias que inrroduz 
divisôes artificiais numa omologia de ourro modo unificada. 

Conrudo, os rexros lircrarios conscrvam urn ncesso privilegiado a 
esse campo primario de abundincia omol6giœ. A cisiio enrre forma e 
C011teudo corresponde il distinçâo fifos6fica arrificial coure pensamento 
abstra!O, uni versai, e realidade material concrera. 1\ssim como invoca 
Bakhtin pam esrabeleœr os conceitos como realidades materiais, Wimg 
invoca mais geralmemc alingu~gem literaria para resrnbclecer a unidade 
da linguagem como forma c conreudo indissoluveiS: "por mcio da lirc
rarura ... as palavras volmm intel.l1ls pam n6s'"'5 ; "a lmguagcm existe 
como um paraiso feito de palavras visîveis, nudfveis, palp~veis e palat:i
vcis. '"'6 Acima de tu do, a fitcmrura oferece a W.nig a ocMiâo de fazer 
experiências corn prooomes, os quais, nos sisrcmas de significaçao com
puls6ria, fundem o ID3$Culino com o univcrsal e particufarizam invaria
vefmcnre o feminino. Em Les Cuérill~res !"As guerrilheoras~r7, ela busca 
eliminar rodas os conjunçôes efe·efcs (il·ils), ou, a rigor, todos os "ele" 
(il), e colocar el as (elles) na po.~içâo do gemi, do universaf. "0 objetivo 
dcssn abordagem", escreve ela, "niio é femini%ar o muodo, mas ton\or 
as caregorias do sexo obsolew na lioguagem. "43 

Numa esrratégia de resisrência conscientememe imperialista, Winig 
argument:! que somenre roman do o ponro de vista universal e nbsoluto, 
leshiani<G311do efetivamente o mundo inteiro, a hererossexualidade com
puls6ria podcrâ ser destruîda. 0 j/e (eu 1 de 0 corpo lésbico nâo pretende 
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estabelecer a lésbica coma um sujeiro dividido, mas coma um sujeiro 
soberano que pode trava r uma guerra lingüfstica contra um ''mundo" 
que constimi um araque semântico e sinrârico canera ela. A quesriio nâo 
é chamar a atençao para a presença dos direiros das "mulhcres" ou das 
"lésbicas" coma individuos, mas opor-se à episteme beterossexista glo
balizante par meio de um discurso contrario de alea nee e poder iguais. 
A questlio niio é assumir a posiçào do sujeito falanre, para ser wn indi· 
viduo reconhecido num conjunro de relaçôes lingüisticas red procas; ao 
invés disso, o sujeito fa! ante se toroa mais do que o individuo, rorna-se 
uma perspectiva absolura que irnpôe suas categorias a todo o campo 
lingüistico couhecido co mo "o munda". Wittig argumenta que somenre 
uma esrratégia de guerra que se equipare às proporçôes da hererosse
xualidade campuls6ria poder:i operar eferivamente no senrido de dcsa
fiar sua hegèmonia epistemol6gica. 

Nesse sentido ideal, falar é, para Wirtig, um ato de poder, uma 
afirmaç:io de sobetania que implica simulraneamcnte uma relaçâo de 
igualdade corn ourros sujeiros falames.49 Esse "conrraro" lingüistico 
ideal ou prima rio opera num nive! implfcito. A linguagem tem uma pos
sibilidade dupla: pode ser usada para afl!'mar a Wliversalidade verdadei
ra e inclusiva das pessoas, ou pode instiruir uma hierarquia em que sa
mente algumas pes.çoas sâo elegîveis para falar, e outras, em virrude de 
sua exclusâo do ponro de vista uni versai, nao podem. "falar" sem desau
rorizar simulraneamenre sua fala. Con tu do, ames dessa relaçâo assimé
rrica corn a fala ex.isre um conrrato social ideal, u m conrraro em que 
roda ato de fala na prime.ira pessoa pressupôe e afirrna uma reciproci
dade absoluta entre os sujeitos falantes -a vers.'io de Witrig para a 
siruaçao ideal de fala. Jâ o ccntrato heteto$$C:xual distorce e oculta essa 
reciprocidadeideal, quesrâo cenrral do mais recente rrabalho re6rico de 
WittigS0, ainda que presente em seus ensaios anreriores.st 

Nâo diro mas sempre aruame, o conrrato heterossexual nao pode 
ser reduzido a nenhuma das suas aparências empiricas. Wîttig escreve: 

Deparo-tne corn um objero inexisrente, um fetiche, uma form~ ideol6gica 
que nâo pode scr npreendida na realidad~ a niio sèr por seus e.feitOs, cuia 
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existêuci3 e$ta na mente das pessoas, mas de uma mant:ira que afcta toda 
sua vida, o modo como agem, o modo como se movem, o modo como 
pensam. De sorte que estamos lidnndo corn um objem ao mesmo tempo 

il'tlag-inârio e real. 52 

Como em Lacan, a idealizaçâo da bererossexualidade parece, mes
mo nas fomlUlaçôes de Wittig, exercer sobre os corpos dos hcrerosse
xuais praricantes, wn controle finalmcqte impossivel fada do, cerramen
te a tropeçar em sua pr6pria impossibilidade. Wirtig parcce acredirar 
que s6 um d.istanciamento radical dos conrexros bererossexuais - isto 
é, o romar-se lésbica ou gay - pode produzir a queda desse regime 
hererossexual. Mas essa conseqiiência politica s6 vira se pensarrnos·que 
roda "participaçâo" na hetecossex.ualidade é uma reperiçâo e consolida
çlio da opressiio hererossexual. As possibilidades de re-signific:u a hete
rossexualidade sao repudiadas precisamente porque a hererossexuilida
de é compreendida como um sistema total, que exige um deslocarnento 
cabal. As opçoes politicasque decorrem dessa visâo roralizanre do poder 
hcrerossexisra sâo de (a) conformidade radical ou (b) revoluçâo radicaL 

Presumir a inregridade sistêmica da bererossexualidade é extrema
meme problemâtico tanro para a compreensâo de Wittig da pn\rica be

rerossexual como para sua concepçâo da homossexualidade ·e do lesbia
nisme. Como prâtica ~imada radicalmente ''fora" da marriz heterosse
xual, a homossexualidado é concebida como radicalmence nao cond.i
cionada pelas norn1as hecerossexuais. Essa putificaçâo da homossexua
lidade, uma espécie de modernisme lésbico, é atuahneme conrestada por 
um sem-numero dedistursos lésbicos e gays, que entendem que a cu !tura 
lésbica e gay esrâ înserida na esrrurura mais ampla da heterossexualida
de, mesmo quando se posiciona em relaçocs subversivas ou re-significa
doras com as coofiguraçoes culturais bererossexuais. Ao que parece, à 

vi5ao de Wittig recusa a possibilidade de uma hcterossexualidade volltiva 
ou oprariva; todavia, mcsmo que a hererossexualidade seja a presenta da 
como obrigar6ria ou presumida, nâo decorre dai que rodas os aras he
rerossexuais sejam radicalmente determinados. Alérn disso, a disjunçâo 
radical de Wittig entre hctero e gay reproduz o tipo de binarismo dis-
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juntivo que ela mesma cruacreriza como o gcsto filoséfico divis6rio dn 
mcmalidade hctero. 

Minha pr6pria convicçiio ~ que a disjunçiio radical proposra por 
Wittig entre heterossexualidade e homossexu:~lidade é simplesmenrefaJ. 
sa, que hâ estruturas de bomossexualidade psfquica no âmbito das rela· 
çOes hererossexuais, e estrururas de hererossexnnlidade pslquica no âm· 
bito da sexualidacle e dos relncionamenros lésbicos e gays. Além dissu, 
h5 ourros centros de podcr/discu= que const:roem e estruturam ranro 
a sexualidade gay como a h~tero; a heterossexualidade o3o é a 6nica 
manifesraçiio compul&6ria de poder a instrumenrar n sexualidadc. 0 
ideal de uma hctcrossexualidnde coeremc, que Wittig desc1·cve como a 
nonna e padr5o do conrrato heterossexual, é um ideal impo.o;slvel, um 
"fetiche~, como ela mesma ressalta. Uma elaboraç.'io psiauwitica afir· 
maria queess:a impossibilidadese denuncia em virrude da complexidade 
c resisrência de uma sexualidnde inconsciemc que oâo é desde sem pre 
hcrerossexual. Nesse sentido, a hererossexunlidade apresenm posiçocs 
sexuais normativas que sâo inrrinsecamentc impossfvcis de incorporar, 
c a impossibilidade pcrsistente do idemificar-se pleoameote e sem in
cocrências corn essas posi~ôes a revela nào s6 como lei compuls6ria, mas 
como comédia inevir5vel. Ali~s. eu ofereceria cssa visâo dn heterossc
xualidade como um sistema compuls6rio c uma comédia intrfnseca, pa· 
r6dia constante de si mesma, como uma perspectiva gay/lésbica alterna
ti va. 

Il claro que a norma da hererossexualidade compuls6ria de fut·o 
opera corn a força e a violência descriras por Wittig, mas minha posiçâo 
é que essa niio é sua unica maneirn de operar. Para Winig, as estratégias 
de resisrência polirica à h~tcrossexualidade normativa sâo bastanre di
rems. S6 o contingente de pe;soas iocorporadas que oiio esrn engajado 

em relaçôes hererossexuais nos limites da fnmrlia, que roma a reprodu
çâo como fim ou te/os da sexunlid•de, contesta deriva e arivnmenre as 
catcgorias do sexo, ou, ao menes, n.'io concorda corn os pressuposros e 
objetivos noonanvos desse COIIJUtUO de categorias. Para Winig, ser lés
bic.1 ou gay é j~ n~o saber o pr6prio sexo, é estnr imerso num~ confusâo 
c proliferaçao d~ caregorins que fazem do sexo uma caregorin de iden-
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rida de impossivcl. Por mais emn1tcip~r6rio que isso poss,1 p~recer, a pro

posta de Wittig pass.1 por cima dos discursos cxisremes n~ culturn gaye 
lésbica, que [azem proliferar idcnridades sexua1s espectftomeme g~ys 
por meio de uma apropriaçào e uma nova manifesraçiio das categon:s 
sexuais. Os termos queens, butchcs, femmes, girls, e a té a reapropnaçao 
pnrodîsticn de dyke, quecr e (ag•, (edesdobrnm e desest.ilbllt~m as.care
gorias sexuais e as categorias originalmente derrogat6nas da tdenudade 
homossexual. Todos etes podem ser eotend1Jos como sinromaticos da 
"ment:ùidade hetero", como formas de tdcntificaçâo corn a versâo do 

opressor para n identidade do oprimido. Por outro ~ado: é cerro. diz~r 
que 0 termo /i!s/Jico foi em pMrc resgatado de seus stg111ftcados lusr6rt
cos, e que as catcgorias parodisricas servem ao propésiro de dcsnatura

lizar 0 sexo. Quando o restaurante gay da vizinhança fecha de fénas, o 
propriet:lrio pOe um lerre.iro, explic.1ndo que "~1•. traballtou demais e 
precisa descansnr''. Essa aproprinçào gay do femmmo func•onn no sen· 
ri do de mullipliror os lugares possiveis de aplic.1çao do terrno. de revelar 
a relaçâo nrbttrnrb entre osignifimme e o significado, ede d~smbilizar 
e mobilizar o signo. Tratar-se-1n de uma "apropriaçâo ~ colom2.:1dora do 
fcminino? Crcio que n:to. Tai ncusaç.'\o supôe que o femimno pertença 

~s mulberes, uma suposiçiio ccrramenre suspcim. 
Nos contexros lésbicos. a "identilicaçào" coma masculmidade que 

se manifesm na identidade burciJ• • nâo é uma simples assimilaç-.ïo do 

retomo do lesbbnismo nos termos da heterosscxualidade. Como expli· 
cou umn lésbicn femme, ela gosra que os sens ga rotos sejnm garot:•s, 
significaodo que user garota'' comcxtu~ÙÎ~:\ e re~.sigoi{ica a '~masculîni· 
dnde" numa identidade burch. Como resulrado, essa mascuhmdade, se 
~ que podcmos chama-la assim, é sempre salieorada ~rn conrcaste c~m 
um "corpo fcminino" culturalmcmc imeligtvel. É precJsamenre essa JUS
taposiçâo dissonante e a rens3o sexual ge rada por sua rransgressiio que 
constiruem o objcto do desejo. Em outras palavras, o objetO {e cl.aramen-

• T rata~ de vari~ de t~rmos como "'ve:ldo -~ "'saJMlo"', 1loiola .. ecc: ... (N. doT.) 
• • Esse-f o termo res.erv.:tdo àlés.b&c.a $UI>Oflmnlt'Jlu~ "':atl\·~". em conlroposl~ a ~ferrrnw.". (N. 

da Rrv. Té<.) 
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te nao h:i someme um) do desejo da lésbica {emme nao ~ nem um corpo 
de mulher desconrextualizado, nem uma ideotidade masculina distintn, 
ainda que sobreposm, mas sim a desestabilizaçâo de ambos os termos, 
quando eles emram na intemçiio er6tica. De modo scmelhanre, algumas 
mulheres heterossexuais ou bissexuais podem preferir que a relaçâo de 
"figura" e "fun do" funcione na direç3o oposra- îsto 6, podem preferir 
que su:IS g:u:oras scjam garoros. Neste caso, a percepçao da ideotidadc 
"fcminina" se justaporia ao corpo "masculino" como fundo, mas, por 
meio dessa justaposiçno, ambos os termos perderîam sua csrabilidade 
interna e sua distu>çâO um em relaçâo ao outro. Claramenre, essa ma· 
neira de pensar as trOC:IS de desejo marœdas pelo genero permite uma 
complexidade muiro maior, pois a inrcraçao enrre masculino e femiuino, 
assim como a inversao emre figura " fundo, pode consritnir uma pro· 
duçfio almmente complexa e estrutumda do desejo. Significarivamente, 
tanto o corpo sexuado como "fundo" quanro a identidade butch ou 
femme como "figura" podem desloœr·se, in vener-se e criar uma coofu· 
sao er6tica de vârios tipos. Nenhuma de las podc rcdamar "o real", aind3 
que ambas possam se qualificar como objero de crenca, dependendo d~ 
dinâmica da rroca scxual. A idéia de que butch e femme sào, em algum 
senrido, "réplicas" ou "c6pias" da imcraçio hetcro.ssexual subestirna a 
significância er6rica deS$:1$ identidades, que siio intemamenre dissonan· 
tes e complex~ em sua re-significaçao das caregorias hcgemônicas pelat 
quais elas siio po.ssibilit:adas. Em ceno senrido, as lésbicas femmes podtm 
evocsr o cenârlo hcterossexual, por nssim dizer, mas rambérn o deslocnm 
ao mcsmo tempo. Em ambas as identidades, butch e femme, a pr6prln 
uoçilo de uma idcntidade natural ou original é colocad.1 em questiio; 
alias, é precisamente essa questâo, rai como se incorpora nessas idenu 
dades, que se roma fon re de sua signifiœç.'io er6tiœ. 

Embora Wittig nao discuta o sisnificado das idemidades butch/{cm· 
me, sua noçiio de sexo fictfcio sugerc uma diSSimulaçao semelhnnte till 
noçâo natural ou original da coer~ncia do gênero su posta meme exîsten 
te enrre corpos se x ua dos, identidadc~ de gêneroe sexualidades. A n~lo 
de que os v:irios componemes do "sexo" podem se des.1gregar esta •m 
pl feira na descriçâo que Wittig faz do sexo como carcgoria fictîcia. Nes><' 
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ti po de ruprura da cocrência corporal, a carcgoria do sexo jâ nao poderia 
operar descritivamcnre em ne.nhum domfuio cultural. Se a caregoria do 
"sexo" se estabelece mediante at os reperidos, emao, invcrsamente, 3 

aç5o social dos corpos no ioterior do campo cultural pode rctirar o pr6-
prio poder de realodade por eles mesmos invesrido na categoria. 

Para que o poder seja retirado, ele mesmo rem que ser enrendido 
como uma opernçdo de voliçâo que pode ser rerrarada; de faro, o con· 
traro hererossexual seria compreendido como sustcntado por uma série 
de eSGolhas, exaramente co mo o conrmro social em Locke ou Rousseau 
é rido como pressupondo a escolha racional ou a vonmde deliberada dos 
que ele suposramenre govema. Contudo, se oâo reduzim10s o poder ~ 
vonrade, e se recusarmos o modelo liberal e existencialista cl:issico da 
liberdade, poderemos entender as relaçôes de poder, como penso que 
devem scr entendidas, como relnçoes restritivas e coustituinres das pr6-
prias po.ssibilidades de voliçâo. Conseqüenrementc, o poder nilo pode 
ser retira do nem recus.1do, m:IS somente desloœdo. De faro, em minh a 
opiniâo, o foco normativo sobre as pr5ricas lé.~bica~ • gays deve recair 
sobre o deslocamenro parodisrico e subversivo do podcr, ao im•és do 
fnnmsin impossfvel de sua completa trnnscendência. 

Enquanro Wittig obvia mente em:nra o l.esbianismo como uma recusa 
complera da hererossexunlidade, eu d•rin que mesmo essa recusa cons· 
titui um comprom1sso e, em ûlrima an:llise, uma dependência radical em 
relaç.io aos pr6prios termos que o lesb1anismo pretende rranscender. Se 
sexunlidade" podcr silo eoexrensivos, e se a scxualidadc lésbica niio é 
nem mais oem me nos construida do que as outras [ormns de sexualidade, 
nio M promessa de pmzer ilimitado depois que os gr•lbOes da caregonn 
sexual forem tirados. A presença estruturadora de connruros heterosse· 
xnaos no inrerior dns sexualidades gay e lésbica uâo si&nifica que esses 
consrruto~dcterminem as sexunlida.des gaye lésbica, nem que el as sejaon 
derivnveis desses consrrutos ou a elcs •·cdutlvcis. De fnro, basm pensar· 
mos nos cfeitos destituidores de pOtier e desnaruraliz:tntcs deum deslo
C.1memo especificamenre gay dos consrrutos hererossexuais. A presenÇ'.l 
dess.tS normas nao s6 consritui um lugar de poder que nâo pode set 
rtcusado, mas pode constituir, ede fJto constirui, um lugarde compe-
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tiç:lo e manifestnç~o parodfsricns, o quai runba à hcterossexunlidade 
compuls6ria sua afirmaçâo de naturalidade e originalidade. Wittig con
clama a uma pos•çiio além do sexo que fuz sua teoria reromar a um hu
manismo problem:\tico, bascado numa mernflsica problem5tica da pre
sença. Toda via, seu~ trnbalhos l•terarios parccem exibir um tipo de es· 
trarégia polhica d•fc,·ente daqueln a que ela conclama explicitnmenre em 
sc us en.o;aios te6ricos. Em The Lcsbian Body e em Cuérillèrcs, a é!5trarégia 
narrntiva por mcio da quai se anicula a rransformaçâo politien volta ~ 
meia lança mao de deslo.."amenros e rransvalorizaçôes, tanto para fazer 
uso de rermos original meme oprcssivos como pMa privar esses rermos 
dns suas hmçôes lcgitimado rns. 

Aindn que Wittig seja "marcrialista", o termo rem um significado 
especifico em sua perspectiva te6rica Ela quer superar a cis.'io entre 
materialidade e repres.:ntaçào que caracœriza o pensamcnto "hetero". 
0 materialisme n5o implica ncm uma reduç5o das idéias à mntéria, oem 
umn visao da teoria como renexo de sua base econômica, estritamenre 
concebida. 0 mnterialismo de Wittig toma as instiruiçôes c pr~ticas so
ciais, especinlmcnre a instiruiçâo da hererossexualidade, como base da 
an~li~• cririca. Em "The Straight Mind" e "The Social Conrrar"SJ, ela 
entende a instituiç5o da hetorossexualidade como base fundadora das 
ordens sociai$ dominadas pelo masculino. A "nnruceza" e o campo da 
matcrialidade ,;;o idéias, cons!Tutos ideol6gicos, produzidas por essas 
instituiçôes sociais para apoiar os interesses pollticos do contraro hete· 
rosse x ua!. Nesse senrido, Win·ig é uma idealista cl~ssica, pa rn quem a na
rureza é compreendida como uma represeotaçao mental. Uma lingua· 
gem de signifie.• dos compuls6rios produz essa represenmçâo da natureza 
para promover a tstratégia polhica da dominaçao sexual e para racio
nalizar a instituiç5o da heterossexualidade compuls6ria. 

À diferença de Beauvoir, Witrig vê a nawrezn nao como uma mate· 
rinlidade resisrente, um meio, superficie ou objeto; rratu-se de uma 
"1d~ia" gerada e susrentada em nome do controle social. A pr6pria elas
ucidade da a parente materiaUdade do corpo é mosrrada em The Lesbian 
/Jody,~ medida que a linguagcm desenha e cedesenha as partes do corpo 
cm configuraçôes sociais novas c rudtcais de forma (e antiforma). Co mo 
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as Jinguagens leigas e cientificns que difundem a idéia de "namreza", e 
al'Sim produzem a concepçâo naruralizada de corpos sexuais distinros, 

3 pr6pria lingungem de Wittig cria uma desfiguraçâo e redesenho alrer
oativos do corpo. Seu objetivo é mosrrar que a idéia deum corpo na rural 
é um consrruro, e apresenrar um conjuoro de estratégias dcsconstruti
vaS/reconsrrurivas para configurar corpos que conresrem o po der da he· 
cerossexualîdade. 0 mol de e a forma dos corpos, seu principio unifica
dor, suas parres combinadas $.'io sem pre figurados por urna linguagem 
impre1,'11ada de interesses polrticos. Para Wittig, o dcsafio politico con
siste cm comar a /inguagem c:omo meio dè rcpresentaçiio e produçào, 
rram·la como um instrumenro que consrr6i invariavelmente o campo 
dos corpos e que deve ser usado para desconsrruf· lo e recoostruf-lo, fora 

das caregorias opressivas do sexo. 
Se a multiplic:tçâo das possibilidades de gêncro denuncia e rompe 

as re ificaçôes bin~rias do gêncro, q uai a narurcza dessa ordenaçiio sub
versiva? Como pode essa ordenaçao constituir uma subvers3o? Em The 
Lesbian Body, o aro de fau:r amor lireralmente dilacern os corpos dos 
parceiros. Como sexualîdadc lésbica, esse conjunro de atos fora da ma
triz reprodutora produz o corpe como cemro incoercnrc de :ttriburos, 
gestas e desejos. Em Les Gtté"illères, o mesmo tipo de efeiro desinre· 
grodor, ou mesmo de violência, emerge na lum entre as "mulheres" e 
seus opressorcs. Nesse contcxto, \Vitrig distancia-se daramente dos que 
defendem a noçao deum praur, escrira ou idenridade "especificamenre 
femlninos''; ela praricamentc dcbocha das que exibem o "cfrculo" coma 
emblema. Para Wirtig, a tare fa n!lo é pre ferir o lado feminine do binârio 
ao masculino, mas afasrar o bin:irio como rn!, por meio de uma desin
cegraçâo especificamente lésbica de suas ca1egorias consrirurivas .. 

A desimegraçâo étirerai no tcxro ficcional, como o é a luca v10lenra 
em Les Cuérillères. Os rexros de Witrig rêm sido criticados por usarern 
essa força e violência - idéias aparenremente anritéricas aos objetivos 
feminisras. Observemos, porém, que a estra1égia narrativa de \Vorrig niio 
é idenrificar o feminioo mediantc um estratagema de diferenciaçao ou 
exclusâo do 1>1asculino. Tai eslr:ttégia consolidaria hicrarquins e binaris
mos porinrenn~dio de uma transvalocizaçâo pela quai as mulheres pas-

1 8 1 



ATOS CO~PORA IS SUBVERSIVO$ 

sariam a rcpresenmr o c:~mpo do val or positive. Em conrrasre com essa 
estratégia, que consohdaria a identidade das mulheres media me um pro
cesse excludeme de diferenciaçâo, Wmig propôe uma estrat~gia de re.t· 
propriaçâo è deslocamen10 subversive precisamenœ daqueles "valores~ 
que originalmente pareciam pertencer ao domlnio masculino. Podcr·st· 
ia objetar que Wittig assimilou val ores masculines ou que, a ri gor, iden
tifica·se corn o masculine, mas a ooçâo mesma de "idem:ificaç.io" res• 
Surge no concexto de sun produçâo literâria como nlgo incomen~u· 
ravel mente mais complcxo do que su gere o uso aetitico do termo. A lu111 
e a violêncJa em seu rcxro, significarivameme, silo reconrcxrualizadas, 
dcixnndo de susrentar os mesmos signiiicados que têm oos contextes 
opressivos. N~o se tram ncm de uma simples "vira da de mcsn", em que 
as mulheres passariam a exercer a violêncin contra os bomens, nem de 
uma simples inrsrnal•taçâo das normas masculinas, as mulheres passan· 
do a exercer a vioiEncia contra si mesmas. A violência no texro rem como 
algo a identidade e a coer€ncia da categoria scxual, um consrruro sem 
vida, um construto feno para mottificar o corpo. Considernndo que a 
caregoria sexual ~ o consrruro naturalizado que f:n a insrituiçlo da be
rerossexualidade normativa parecer ineviravel, a viol!ncia rextual de 
Wittig é praticada contra essa insrituiçâo, e nilo contra sua heterosse· 
xualidade em primeiro lugar, mas contra seo caclte.r compuls6rio. 

Observe-se igunlmente que a care.goria sexual e a insriruiçl\o naru
ralizada da hcterossexualîdadc sao construtos, fantasias ou "fetiches" 
socia.lmenre instltufclos e social mente regulados, e n~o carcgorias natu· 
ràis, mas polit/cas (r:nregorias qu~ provam que, nesses conrexros, o re· 
curso no "naturnl" é scmpre polftico). Conseqüemcmcnte, o corpo di· 
lacerndo c ns guerras travadas enrre as mu !heres sao violencias textuai$, 
sao a desconsrruç.~o dos consrruros que desde sernpre sâo uma espécie 
de violëncin contra as possibilidades do corpo. 

Mas aqui dcvemos pergunrar: o que resta qllllndo o corpo, que 
ganbou coerência por meio da categoria sexual, é desagregado, romado 
ca6tico? Pode esse corpo ser remembrado, reunificado? H~ possibilida
des de açâo que nilo exijam a remonragem coerente desse consrruro? 0 
rexro de Wittig nilo s6 desconsrr6i o sexo e oferece uma maneira de 
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desinregr.~r a falsa unidade desigoada pela caregoria de "sexo'', mas tam
bém poe em cena uma es~ie de açao corporal difusa, gerada a pnrtir 
de van os cenrros de poder. Corn efeiro, a fonte daaç:ïo pessoa! e politiCJ 
ollo provém do indivfduo, mas se da oas e pelas rrocas culrurnis comple· 
xas entre oorpos nos quais a pr6pria idenridade é sem pre camb•ante, em 
que a pr6pria idenridadeé constnJida, desinregrada e rccirculada exclu· 
sivnmente no conrexro de um campo dinâmico de relnçôes culrurais. 
Para Wittig e parn Beauvoir, pottanto, ser mulher é tornar-se mulher, 
mas, como esse prooesso nada ttm de fixo, é possfvcl rornnr-se um ser 
que nem n categoda de homem nem a de mulhar descrevem verdade•· 
ramentc. Nâo se tram nqui de androginia e nem de um hiporético "rer· 
ceiro gênero", mmpouco é ques~:<~o de uma tnmscc,dê11âa do birulriO· 
Trata·se, ao invés disso, de uma subversâo interna, em que o binario 
ranro é prtssuposro como multiplicado, a pooto de nâo mats fazer sen· 
rido. A força da ficçào de Wirrig, seu desafio lingüfsrico, é apresemar 
uma experiancia que vai além das caregori~ da identidade, uma luta 
er6rica para criar novas caregorias a partir das ruinas das velhas, novas 
rnaneiras de ser um corpo no campo culrural, e linguagens inrcirameme 
novas para descrev~las. 

Em respOslll à noçâo de Beauvoir de que "a gente nâo nascc mulher, 
toma-sc mulher", Wiuigaûrma qlle, em vez de rom ar-se mulher, a ge me 
(qualquer um ?) podc rornar-se lésbica. Ao recusar a caregoria de mulher, 
o feminismo lésbico de Wittig parece elimioar qualquer ti po de solida· 
tiedade corn as mulhetcs heterossexuais, e pressupor implicimmcntc que 
o lesbiaoismo ~ a conseqUência lôgica ou polirlcamente nec~ssaria do 
feminisme. Esse ripo de receiruârio sepat:ttista decerro j6 nlio é viâvel. 
Mas, supondo que fosse politicaménte desejavel, que critérios seriarn 
rn;ados para dccidir a questiio da "idenridade" sexual? 

Se romar·se lésbica é un1 ato, um adeus à heterossexualidnde, umn 
auronomeaçlo que contesra os significados compuls6rios da hererosse· 
xualidade, mu/heres e IJOmen.s, o que impedirn o nome lûbica de tor· 
nar-se uma c:uegoria igualmcnt.e compulsôria? 0 que quali!ica algu~Jtl 
como lésbica? Alguém sabe? Se a lésbica refuta a disjunçâo radical pro· 
movida por Witrig entre as economias beterossexual e homossexual, 
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enrâo j:l n5o é mais uma lésbica? E se esse é um "ato" que funda 3 
illcntîdade c:omo rcalizaçao per{ormativa da sexualidadc, havcr:l ripos 
de 3tos que sc qualifoquem mais do que outros como fomdadortl$? É 
possivcl prnric:u esse aro com uma "menralidade hetero~? Pode-se en
tender a sexualidadc lésbica como cooresraçao nao s6 das caregonas de 
"sexo~, "mulhcres~ e "corpos narurais", mas também de ''lésbica"? 

Curiosamemc, \Vtrrig sugere uma rclaç3o necess;lria enrre o ponro 
de vis ra homosscxual e aquele da linguagem figurada, como se o f.uo de 
ser homosscxual conrcsrasse a sintaxe c a sem:imica compuls6rias que 
consrrocm "o real". f!xduido do real, o ponro de vista homossexual, sc 
houver reulmcme um, poele cnteoder que o real é cousrlruldo mctlianre 
um conjumo de cxclusôes, margens que nâo aparecem, ausências que 
n:io se mostram. Que migico erro, cnrâo, consrruir umn identidade 
gay/lésbi'n por inrermédio dos mesmos mcios exdudemes, como se os 
exclufdos nao fos.~m. precisamenre por sua exdusao. sempre pressu
postos e, a rigor, necessarios à conStrUç3o dessa idenùdade. Paradoxal
mente, ~ssa exclus.'io insrirui prccisamenre a relaçiio de dependência ra
dical que quer superar: o lesbianismo exigiria assim a hcrerossexua
lidade. 0 lcsbianismo que se defi ne por sua exdusao radical da hereros
sexualidadc priva a si mesmo da capacidade de re·significar os prôprios 
conStrutos hctcrossexuais pelos quais é parcial e ioevitavdoneoue cons
riruido. Resuha que essa esrrarégia lésbica consolidaria a hcrcrossexua
lidade compuls6ria em su:ts formas opressivas. 

A estrmégia mais insidiosa e eficaz, as que pnrcce, é a completa 
apropriaçâo e desloc~mcmo das pr6prias catcgotias de iùenridadc, nao 
meramente para contcsrar o "sexo", mas para articulnr n converg€ncia 
de mûltiplos discursos sexuais para o lugar da "idenridade", a fim de 
problemnriuu permnnenremenre essa caregoria, sob qualquer de suas 
formas. 
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4. INSCRIÇOES CORPORAl$, SUBVERSÔES PERFORMATIVAS 

G;trbo "vimva drag" toda \'tl que d=mpenhav:~ um papel mai'Cll<bmenre 
glamouroso, stnopre que sc derrctia nos ~os de um horncm ou fugmdo 

dclcs, stmpre que debcava aquele pescoço divinamenle IOrneado ... supor· 
rar o peso d3 >Ua cabeça jogada ~"'J'a trâs ... Como é esplendoro.~a • nrre de 
representarl 'é. coda travestimento, se;a ou nâo verd3ddro o scxo que t!srâ 
por tr5s. 

P.1rker 'TYler, "The Garbo Image", dtndo em Esther Newton, 
MotherCamp 

As cmegorios do sexo verdadeiro, do gêncro disrinro e dn sexnalidade 
espedfica têrn consrirufdo o ponto de referênci:. esrt\vel de grande parte 
da reoria e da politien feministas. Esses consumos de identidade servem 
como pomos de parlida epistemol6gicos a partir dos quais emerge a 
reoria e a politica é formulada. No caso do feminismo, a polflica é os
reosivamenrc formulada para expressar os interesses, as perspectivas das 
~mulheres". Mas ha uma forma poli rica das "mulheres", por assim di~er. 
que preceda e prefigure a elaboraç3o polirica de seus interesses e do 
ponto de visra episremol6gico? Como essa idenridade é modela da? T ra
mr-se-5 de uma modelagem polirica, que roma as pr6prias fronreiras e 
a morfologia do <'OrpO sexuado como base, superficie ou lugar da ins· 
criçâoculrural? 0 que circunscreve esse lugarcomo "ocorpo fcm inino"? 
É "o wrpo" ou "o corpo sexuado" a base s61ida sobre o quai opcrrun o 
gênero e os sisrcmas da scxualidade compuls6ria? Ou scr~ que "o corpe" 
cm si é modcbdo por forças politicas com interesses esrrnrégicos em 
mamê-lo limimdo e constiruido pelos marcadores sexuais? 

A distinç:io sexolgêneroe a prépria categoria sexual parecem pressu
por uma gencraliz.1çâo do ''corpo" que preex:isre à aquisiçào de seu signi
ficndo sexuado. Amiude, esse "corpo" parece serum me10 pass1Vo, que é 
sigoificado por uma inscriçâo a partir de uma Come cul rural represeru::tda 
como "exrema" cm relaçâo a de. Comudo, quando "o corpo" é apresen
tado como passivo e anrerior ao discuo:so, qualquer teoria do corpo cultu
ralo1ente coosrrufdo rem a obrigaç:io de questiona-lo como um COn.'~truto 
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cuja genernlidade é suspeim. Essas concep~ôes têm precedentes crismos e 
rorrusianos, os quais, nmes do surgimento da biologia vitalisrn no s«ulo 
XlX, comp(ceudiam "o corpo" como matéria inerre que nada significa 
ou, mais especific:unente, significa o vazio profano, a condiç:io decntda: 
cngodo e pecado, metMoras p(cmonil6rias do infemo e do eterno femi· 
nino. Tanto no l'nlbalho de Sartre qua.nto no de Beauvoir, h!l muitas oca
siôes em que "o corpo" é represenrado como uma facticidade mu da, an· 
œcipadora de algum significado que s6 pode $Cr atribuido por uma 
consciêncin mmscendental, comprecndida, em rermos cartesianos, como 
radical meme imaterial. Mas o que eSiabelece esse dualismo parn n6s? 0 
que separa "o corpo", caracrerizando-o como indiferente à significnçao, 
da pr6pria significaç:io como ato de consciência rndicalmente desencar· 
na do -ou, antes, como ato que dcsencarna radicalmenre essa coosciên
cin? Em que medida esse dualismo carresiano é pressuposro na fenome
nologia adnptada ~ perspecriva estrururolisrn em que mente/corpo sâo 
redescritos como culrurn/narureza? Quanto ao discurso sobre o gênero, 
em que medida esses dua.lismos problem:lricos c:onrinuam a opcrar oo 
interior dos pr6prias descriçôes que suposmmente deveriam nos levar para 
fora desse binarismo ede sun hierarquia implîcita? De que modo marcam
$1! clnramente os comoroos do corpo como a base ou superficie presumida 
sobre a quai se inscrevem as significaçôcs do gênero, uma me.rn facricidade 
desprovida de valor, anrerior à signific:~çao? 

Witrig sugere que um a pi'Û)ri epistemo16gico especîfico da cultura 
esmbelece a narumlidade do "sexo". Mas por que mcios enigm~ticos 
ter.! "o corpo" sido aceiro como um dado prima facle que nâo admire 
genealogia? Mesn1o no eosaio de Foucault sobre o tema da geoealogia, 
o corpo é npresenrndo corno superficie e œn~rio de uma inscriçto cul
tural: "o corpo é a snperfi'cie in$Crirn pe.los acontecimemos".S4 A rnrefa 
da genealogia, nfirma ele, ~ ~expor um corpo toralmente impresso pela 
hist6ria". Sua frase continua, entretanto, fazendo rcferência ao objetivo 
d "b' 6 . " . 1 a lSt na - aqu1 c a.ramente emendida segundo o modelo da "civi-
lizaç.~o" de Freud -de "desrruir o corpo". (l48) As forças c irnpulsos 
muhipbmeme direcionados silo precisa mente aqueles que a hist6ria des
tr6i e preserva median te o Er~tstehung (evenro hist6rico) da inscriçto. 
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Como "volume em perpétua desintegraçao", (148) o corpo esrâ sernpre 
sitiado, sofrendo a dcsrruiç:io pelos pr6prios termos da hist6rla. E a 
hist6ria é a criaçâo de val ores e significados por uma pratica significaore 
que exige a sujeiçao do corpo. Essa desrruiçâo corporal é uecessiria para 
produ'lir o sujeiro falante e suas siguificaçôes. Trata-se de um corpo 
de~to pela linguagem da superficie e da força, enfrnqueddo por um 
"drama 6nico" de dominnçâo, inscriçao e criaçâo. (ISO) Niio se tl'3ta do 
modus viver~di deum ti po de hist6ria em oposiçiio a um ourro, mas, para 
Foucault, da "hist6ria" ( l48) em seo gesto essencial e represso~ . . 

Aindn que FQucaukescreva que ''n.~da no homem [siG J - nem mes· 
mo seu corpo- é sufidentemente est!lvel para servi r como base para o 
auro-reconhecimemo ou para a compreeosâo dos outros h.omens [sic]", 
(153 ), eie desr-.tca a constilncia da inscriçâo cul tu ml como "dt:!!l)a Unico" 
a atuar sobre o corpo. Se a criaçâo de val ores, forma hisrorica de signi
licaçâo, exige a destnnçao do corpo, do mesmo modo que o insrrumenro 
de tortura em A col6nia penal, de Kafka, destr6i o corpo em que cscreve, 
entâo deve haver um corpo anterior a essa iuscriçâo, est!lvel e idêntico 
a si mesmo, sujeiro a essa desrruiçao sacrificial. Num senrido, para Fou
cault, assim como para Nietzsche, os va Jores culrurais surgem como re
sultado de uma inscriçâo no corpo, o quai 6 compreendido como um 
meio, un1a pagina em branco; enrreranro, para que essa inscriç:io confira 
um sentido, o pr6prio meio rem de sec destrufdo - isro é, rem (jue ter 
seu valor inreiramenre tmnsposro para um domlnio sublimado de valo· 
res. Na met.ifora dessa id~ia de valores cul curais esta a figura da hist6ria 
como instrumenro implacavel de escrira, e esd o corpo como o meio 
que rem que ser desrrufdo e rransfigurado para que surja a uetllrum". 

Ao afirmar um corpo an teri or à sua inscriç!o culruml, Foucault pa· 
rece supor a exisrência dé uma marerialidade anterior il ~ignificaçao e li 
forma. Sen do essa disrinç:io e$$Cncial à operaçao da rarefa da genealogia, 
tai corno defini da por ele, a pr6pria distioçâo é exclu! da como objero dn 
invesrigaçlo geneal6gica. Ocasionalmemc, em sua analisc de Herculine, 
Foucault ratifica a n~o de uma multiplicidnde de forças corporais pr~
discursivas, a irrompem pda ;uperfîcie do corpo para desbaratar as pra· 
ticas reguladoras da coerência cul rural, imposras ao corpo por un1 regi· 
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me de poder compreendido como uma vicissitude da "hist6ria". Recu· 
sada a presunçâo da existëncia de nlgum ripo de fonte pré·coreg6ricn de 
ruprurn, ain da sera posslvel dar uma explicaçiio geneal6gica da demar
caç3o do corpo como cssa pclrica significanre? Tai dem:ucaçâo u~o ~ 
iniciado pela hisr6ria reificada ou pelo sujeiro. É resultado de uma cs· 
rruturaçao difusa e ativa do campo social. Essa pr:itica significante efe. 
riva um espaça social para o e do corpo, denrro de cerras grades regu· 
!adoras da imeligibilidade. 

Purity and Danger ("Pure141 e perigo"J, de Mary Douglas, sugere que 
os proprios contornos do "corpo~ sao eo1nbelecidos por meio de marca
çôes que busCllm esrabelecer c6<1igos espcdficos de coerëncia cultural. 
Todo di.lcurso que esrabeleœ as fromeiras do corpo serve ao propO.sito de 
insraumr e naruralizar cenos rabus concernenres nos limites, posmms c 
formas de trO<.':l apropriados, que definem o que constirui o corpo: 

( ... )as idéias sobre separar, purificar, demnrcar e punir as trnosgr~ôc5 rêm 
a funçâo principal de impor um $ÎStema a um:a cxptriência intfins«a.tncnr~ 
desordenada. Somcnte pda exogeraç:io dn difercnça emre demro o fora, 
ncima c: ab::uxo, masculino e fentinlno, com e comrn é que se cria um~ ap:t· 
rêndo de ordem. SS 

Bmbora Douglas rntifique dnr3mcnre a distinçilo estruturalism en
tre a narureza inrrinsecamente rebede e a ordem imposra por meios 
culrurais, a "'desordem" a quai se refere polie ser dcscrim como a regifio 
em que nao h:l controle ou concerto cultural. Supondo a estrutura ine
viravelmeore binaria da distinçào narureu/culrura, Douglas nâo pode 
aponrar uma configurn~ilo cultumlalrernariva cm que tais disrinçôcs se 
rorncm malcaveis ou proliferem além da perspecùva binaria. Conrudo, 
sua anilise provê um passive) ponto de panida para compreendcr a 
correlaçiio pela quai os tabus sociais iusrituem e maorém as frontciras 
do corpo como ml. Ela sugere que o que co11$ritui o limite do corpo 
nunca é merameme marerial, mas que a !>uperfkie, a pele, é si~-remica
menre significada por tabus etrnnsgrcssoes antedpadas; de faro, cm sua 
aruilise, as fronreiras do corpo sc mrnam os lim.ites do social perse. Uma 

188 

PROB LEMAS DE G(NERO 

apropriaç3o p6s-esrruturalisra de sua opiniâo poderia compreeuder as 
fromciras do corpo como os limites do socialmentc hegem(Jnico. Numa 
variedade de culruras, diz ela, h4 

( ... ) força.< poluidoras inerentcs à pr6pria estrutura das id~ias e que punem 
• rupmr• simb61it:1 d:lquiloque deveria = jumo ou a junçio d:lquilo que 
deve esrar separado. Deoorre dar que essa poluiç5o ~ um tipo de perigo que 
s6 rende a ocorrer onde as fron[ciras da c:wuwra, c6smicas ou social$, sio 
dommente definidas. 
Uma pessoa poluidom estasempre crrodn. Ele [sicl desenvolveu uma con
dtç:io errad• ou simplesmente ultropassou alguma fronteira que nâodevcria 
ter sido ulrropassada, etai deslocamenro representa perigos p11m algu~m.S6 

Num dado sentido, em Desire: AIDS. Pomogmpby, and the Media, 
Simon Warney idemificou a consrruç3o conrempordnea da "pessoa po· 
luidor~" com a pessoa porradora de AIDSP Nâo s6 a doença é repre
senrada como a "doença gay", mas na reaç:\o histtrica e homofôbica da 
mi dia~ doença registra·se a construçao tin cade uma continuidade entre 
o status polu!do do homossexual, em virrude da violaçao de fronteiras 
que é o homossexualismo, e a doença como modalidade especifica de 
poluiç.~o homossexual. 0 faro de a cloençn ser rransmitida pela troca de 
nuidos corporais su gere, nos grificos sensacionalisras dos sistemas sig
nificanres homofôbicos, os perigos que as fromeims corporais permeâ
veis rcpresenram para n ordem social como tai. Douglas obset·va que "o 
corpo é um modelo que pode simholiz.1r qualquer sistema delimitado. 
Suas fronreiras podem representnr qualqucr fronteira amcnçada ou pre
caria". SB E ela fnz uma pergunm que seria de se csperar cm Foucault: 
"'Por que pens.1r que as fromeiras corporais sao especificameote inves· 
tidas de poder e perigo?"S9 

Douglas su gere que rodos os sistemas sociais silo vulneclveis em suas 
lll:lrgens e que rodas ns margens, em funç3o disso, sao consideradas 
perigos.1s. Se o corpo é uma sinédoque para o sistcma social perse ou 
um lugnr em que convcrgem sistemas abertos, eot~o todo tipo de per· 
meabtlidade nào regula da constitui um lugarde poluiç.'to e perigo. Como 
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o sexo anal e oral entre bomens esrabelece daramenre cerros ripos de 
permeabilidade corporal nâo sancionados pela ordem hegemônica, a 
homossexualidade masculina constinùria, desse ponto de vma hegemô
nico, um lugarde pengo e poluiçâo, aoterior à presença cul rural da AJDS 
e independente dela. De modo semelhanre, o statriS "polufdo» das lés· 
bicas, a despeito de sua siruaçâo de baixo risco com respeito à AlOS, 
pôe em relevo os perigos de suas ttocas corporais. Significativamenre, 
èsrar "fora" da ordem hcgemônica nao significa estar "dentro" deum 
estado s6rdido e desordenado de natureza. Paradoxal mente, a homos
sexualidade é quase sem pre concebfda, nos termos da econornia signi· 
ficanre bomof6bica, tanta como inciviliz.ada quanta como nntinatural. 

A consrruçâo de contornos corporais estâveis repousa sobre lugares 
fixos de permeabilidade e impermeabilidade corporais. As prdticas se
xuais que abrem ou fecham bllperfides ou oriffcios à significaç~o er6tiC" 
em ambos os con rex ros, homossexual e bererossexual, reinscrevem eft. 
tivamente as fronreiras do corpo em conformidade com novas linba.. 
culturais. 0 sexo anal entre bomens é um exemplo, assim como o ~ o 
remembramenro radical do corpo em TheLesbian Body, de Wittig. Dou
glas faz alus.~o a "um tipo de polui~o sexual expressiva do desejo de 
cooservar o corpo (frsico e social) inracto•>60, sugerindo que a oo~o 
naruralizada de "o" corpo ~ela pr6pria uma conseqn~ncia dos rabus que 
rornam esse corpo dis tinto, em virrude de suas fronreiras cstâveis. AUm 
disso, os riros de passagem que governam os varios oriffcios corporais 
pressupôcm uma consrruÇào hercrossexual da troca, das posiçôes e das 
possibilidades er6ticas marcadas pelo gênero. A desregulaçâo dcssas tro· 
cas rompe, conseqUenremcnte, as pr6prias fronreiras que dererminam o 
que deve ser um corpo. Alias, a investigaÇào crfrica que levanta as pm· 
ticas reguladoras no âmbito das quais os conrornos corporais ~o cons· 
trufdos constirui precisamente a genealogia do «corpo" em sua singula· 
ridade, ca paz de radicalizar a reoria de FoucauiL 61 

Signfficativameore, a discussao de Kri.steva sobre a abjeÇào, em Thf 
Powcs of Horror ["Os poderes do borror"), começa a sugerir os usoe 
dessa id~ia esrrururalisra de um rabu COD$1'1'UtOr de fronreiras para coot
uuir o sujeiro singular por exclusiio. 62 0 "abjeto" designa aquilo que fol 
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expelido do corpo, descarrado como excremento, tornado lireralmeore 
"Outro". Parece uma cxpulsiio de elementos esrranhos, mas E precisa
mente arravés dessa expulsâo que o esrranbose estabeleœ. A consrruçâo 
do "n.io eu" como abjero esrabelece as fronteiras do corpo, que sâo 
rambém os primeiros conromos do sujeiro. KriSteva esc reve: 

A 11dum> me faz rc:<Usar esse leiœ, rue separa da mlle • do p•i que o oferrnm. 
.. Eu"' ndo qucro ncm ver esse ele.menco, s1gno do descjo dclts; '"eu" nao 
quero ouvir, 14tu" tlilo o ass.imilo, ... euu o expiJo. Mas j:t que a comida nao 
é um 440utro'' pnra unûmu, que cxisto npeoas no deseio deles., eu cxpilo a 
mim mesma, C\)Spo·mc forn, corno·me eu mesma abjéta no pr6prio movi· 
mtnto otrnvés cio quai ueu" afirmo me estabel.ecer. 63 

A fronreira do corpo, assim como a disrinÇào enrre inrerno e ex rer
no, se esrabelece median re a ejeçâo e a ttansvalorizaçao de algo que era 
original meme parte da idenùdade em uma alreridade conspurcada. C<r 
mo sugeriu Iris Young, em sua leirura de Krisreva para entender o sexu· 
mo, a homofobia e o racisme, o repûdio de corpos em fun~o de scu 
se.xo, sexualidade e/ou coré uma uexpulsâo~ seguida por uma "repulsa" 
que fundamenra e consolida identidades culruralmenre hegemônicas em 
eixos de diferenciaçao de se.xo/raçlll'sexualidade.64 Em sua npropriaçiio 
de Krisreva, Young mostra como a operaçâo da repulsa pode consolidar 
"idenridades" basendns na instiruiçao do "Ourro", ou de um conjunto 
de Outros, por meio da exclusâo e da dominaçào. 0 que constitui me· 
diante divi~o os mundos "inrerno" e "externo" do sujeito é uma fron· 
reira e divisa tcnuemeote mantida para fins de regulaçao c controle so· 
ciais. A fronreira entre o intemo e o externo é confundida pelas pas· 
sagens excrement!cias em que efetivamenre o interno se roma exremo, 
e essa funçlio excretora se toma, por 3SSÎm diur, o modelo pelo quai 
outras formas de diferenciaÇào da identidade ~o praticadas. Com efeiro, 
é dessa forma o Outto "vira merda". Para que os mundos inremo e ex
œmo permaneçam compleramenre distinros, roda a superffcie do corpo 
teria que alcançar uma impermeabilidade impossfvel. Es$! vedaçâo de 
suas superffcies constiruiria a fronreira sem sururas do sujcito; mas esse 
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enclave seria invariavelmenre explodido peb pr6prin imundicie excre· 
m~mfcia que ele terne. 

lndependeotemente das mem!oras conviocentes das disrioçôcs es· 
paciais entre o interna e o exreroo, eles continuam aser rermos üngilfs· 
ticos que faciliram e articulam um conjunro de fantasias, remidas ede· 
sejadas. "lnrerno" e "extemo" s6 fazem senrido cm referência a uma 
fronteira mediadora que luta pela cstabilidade. E essa esrabilidade, essa 
coerência, ~ determinada em grande pane pelas ordens culrurais que 
~-anciooam 0 sujeiro e impôem sua diferenciaçiio do abjero. CouseqUen· 
temente, "inremo" e "extemo" constiruem uma distioçiio biniria que 
esrabiliza e consolida o sujeito coerenre. Quando esse sujeiro é quesrio· 
mdo, o significado e a oecessidade dos termos ficam sujeitos a um des· 
locameoto. Seo "mundo interna" j5 nâo designa mais um topos, en rao 
a fixidez interna do eue, a rigor, o local inrerno da idemidade do g€JJcro 
se tornam semelhantemeote suspeitos. A quesr:ïo crucial oâo t camo essa 
identidade foi intemaliuula- como se a inrernalitnçâo fosse um pro· 
cesso ou mccanismo que pudesse ser descritivamenre reconstruido. Em 
vez disso, a pergunta é: de que posiçiio estratégica no discurso pûblico, 
e porque rnzôes, se afirmaram o u·opo da inrerioridade e binario dis. 
jttOtivo iotcrno/externo? Em que linguagem é represemado o "espaço 
ioterno"? Que tipo de reprcsenr.1çâ0 é essa, e por meio de que image rn 
do corpo é ela significada? Como represeora o corpo em sua superficie 
a pr6pria invisibilidade das suas profundetas ocultas? 

DA INTEJUORIDADI!. AOS PER.FORMA17VOS 00 GÊ.NéRO 

Em "V'Igiar e punir'', Foucault questiooa a linguagem da intemalita· 
çiio, por ela operar a scrviço do regime disciplinar t.la sujeiçâo e da subie· 
tivaçâo de criminosos. 6S Ainda que renha [eito objeç6es, em A hist6ria da 
sexualidade, ao que compreendia oomo a crença psicanaütica na verdade 
"interna» do sex:o, Foucault volta·sc, no coorexto de sua hist6ria da cri· 
minologia, com propôsiros distioros, para uma crftica da doutrina da in· 
ternaliza<,iio. Num senti do, Vigiar e punir pode ser lido como wn esforço 
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do au tor para reescrevcr, sob o modelo da inscriçào, a dourrina da inter· 
aaliz.açâo de NietZSChe, exposta em A genea/ogia da moral. No conrexro 
dos prisiooeiros, escreve Fouc.1ult, a estratégia nâo fo1 impor a repressiio 
de seus desejos, mas obrigar seus corpos a sisnificarem a lei inrerditorn 
como sua pr6pria essência, ~'tilo e oeoessidade. A lei nao é intcrnalilada 
Uteralmenre, mas incorpo(:lùa, com a conseqtlencia de que se produz.:m 
corpos que expressam essa lei no corpo e por meio de le; a lei se ma.nifest~ 
como essência do eu deles, significado de suas aimas, sua conSC1€nqa, a lc.1 
de seu desejo. Corn efeito, a lei é a wn sô tempo plenamente manifesta e 
pleoamente larenre, pois nwlca aparcce como extema nos corpos que su· 
jeita c subjetiva. Foucault cscreve: 

Seria errodo dizer que a alma é umn ilusâo, ou um efeito ideol6gico. Ao 
contrârio, da existe, rem urn:.t realicbdc, é permanenrenlt-nte produz.id.a. cm 
toma, sobrt e dentro do corpo, pelo funcion3mtmo deum poder que se 
exerce sobre os que s5o punidos (gti(o meu).66 

A figura da alma interior, compreendida como "'denrro" do corpo, 
é significada por meio de sua inscriçâo sobre o corpo, mesmo que seu 
modo primârio de significaçao seja por sua pr6pria ausëncia, por sua 
poderosa invisibilidade. 0 efeito de um espaço interna estrururante é 
produzido por via da significaçâo do corpo como recinro virale sagrado. 
A alma é precisamente o que fuira ao corpo; conseqOentcmentc, o ~or~o 
se a presenta como uma falta significante. Eslia Calta, que o ~orpo e, s1g· 
nifica 3 alma como o que oiio pode ser mostrodo. Nesse senndo, o corpo 
~ uma sig1ùficaçao de superficie que contesta e desloca a pr6J)[Îa disrin· 
çâo inremo/extemo, a imagcm de um espaço psiquico intemo inscrit~ 
sobre o corpo como sig.nificaç3o social que renuocin perpetuameote n SI 

mesma como tai. Nos rermos de foucnulr, a alma oâo é aprisionada pelo 
ou demro do corpo, como sugcririam algumas imagens crisras, mas "a 

alma é a pris1io do corpo".67 

Redescrever os processos inrrapsiquicos em termos da politien da 
superficie do corpo implica uma redcscriçdo corol~ria do gêntro como 
produçiio disciplinar das in1agens da fantasia pelo jogo da presen~,. " 
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ausëncia da super{( cie do corpe, camo oonstruçi\o do corpo e scu gênera 
par meio de uma série de exclusôes e negaçôes, ausências signific.1nres. 
Mas o que dctermma o rexro manifesta e latente da polfrica do oorpo~ 
Quai é a lei inrerditora que gera a esrili2açi\o corporal do glnero, a i'epre· 
senmçi\o fnnrasiada e fantasiosa do corpo? jâ consideramos o mbu do 
incesto e ota bu ame ri or contra a bomossexualidade camo os moment os 
gcnerarivos da identidade de gênera, camo as proibiçOes que produzem 
a identidade nas grndes cultural meme inteligiveis de uma hcterosscxua
lidade ideali~ad;t e compuls6ria. E.~ produçiio disciplinar do gênera 
leva a efeito utnn falsa csmbilizaçâo do género, no in~crcssc da co0srru· 
çlio e règuln~5o hererossexuaîs da scxuaJidade no domfnio rcprodutor. 
A COI1Struç5o da coerência oculta as desconrinuidades do gênera, que 
grassam nos comexros hererossexuais, bisse>ru.1is, gays e lésbicos, nos 
quais o gênera nao decorre oecessariamenre do sexo, e o desejo, ou a 
sexualidade em gerai, nâo perece decorœr do gênera - nos quais, a 
ri gor, nenhuma dessas dimensôes de corporeidade significante ex pressa 
ou reflere ourra. Quando a desorganizaçi\o e desagregaçâo do campo 
dos corpos rompe a ficçâo reguladora da coerência hererossexual, pare· 
ce que o modela expressive perde sua força descritiva. 0 ideül regula dar 
é enrào denunciado coma norma e ficçao que se disfnrça de lei do de
senvolvimenro a regular o campo sexual que se propOe deserever. 

Enrrernnro, segundo a compreensâo da idemificaçâo como fantasia 
ou incorporaçllo posta cm ato, é ela rn que essa coeréncia é descjada, ane· 
lnda, id~:tl izada, e que essa idealizaçâo é um efeiro da significaçâo cor· 
poral. fim outrns palavras, atos, gestas e desejo produwm o cfeiro de 
um mi cleo ou subsràncin interna, mas o produzem na stlper[fcie do cor· 
po, por meio do jogo de ausëncias significanres, que sugercm, mas nunca 
reve lam, o princîpio organizador da ideruidade como causa. Esses atos, 
gesros e atuaçOes, cntendidos em rermos gerais, sâo performaliiJOs, no 
semido de que a essência ou idenùdade que por outra lado pretende rn 
expressar sâo fabricaçaes manufaturadas e susrenmdas par signas cor· 
p6reos e outras meios discursives. 0 faro de o corpo gêneroser marcado 
pelo per(om•ativo sugere que ele nao cern status omol6gico separado 
dos v~rios ntos que constituem sua reaüdade. Issa tamb~m sugere que, 
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se a realidade é fabricada camo uma essëncia interna, essa pr~pria iot~
rioncbde é efeito e funçâo deum dÎSOlC$0 dccididameme SOCial e pubh· 
co da regulaçio pübüca da fantaSia pela polfrica de superficie do corpo, 
d~ controle da fronteira do gênera que dJferenru interna de externo e, 
assim institut 3 "inrcgridade" do sujeito. Em outraS palavras, os atos e 
~esta~, osdesejos articuladose postosemaro criama .ilus5~de um niicleo 
interna e organitndor do gènero, ilusâo mantida dtScurstvame~te co:n 

0 prop6siro de regulnr 3 sexualidade nos rem1os d~t estrurura obngat6na 
da heterosscxunlidade reprodurora. Se a "causa" do desejo, do ge~to e 
do ara pode ser localizada no interior do "eu" do nror, enr5o as regul:t· 
çôes pollticas e as pr~ticas disciplinares que produzem esse ~ênero OlJn· 
renrememe coerente sâo de faro desloa~das, subrrafdns il vtsào. 0 des· 
locamenro da origem polftica e discursiva da identidade de gênera para 

"nûcleo" p~icol6gico impede a analise da constiruiçno polfùca do um . . d d 
sujeito ma rea do pela gënero e as noçôes fabricadas sobre a mterton a e 
inefâvel de seu sexo ou sua verdadeira identidade. 

Se a verdade interna do gênera é orna fabricaç.ïo, e se o g€nero ver
dadeiro é uma farnasia institufda e inscrira sobre a superficie dos corpos, 
enr.'io parece que 05 gêneras niio padern ser nem verdadei~os nem falsos, 
mas sarnen re produzidos camo efeiros da verdadc de um dtscur~o sobre_a 
idenridnde prim5ria e esrovel. Em MotherCam?: Female /m':;rsonawrs 1~ 
America ("Meneidsmos da mamâe: os uaves11s da Aménca ], a anuopo 
loga Esther Newton sngere que a esuorura do t ravestim~nto revela um 
dos principal~ mecani.~mos de fabr(caçâo através dos quatS :>e d.n a cons· 
rruçâo social do g€nero.68 Eu sugeriria, igualmenre, que a tmvesu subverre 
inreiramenre n distinçâo entre os espaças psfquicos interno.e ~xrerno, e 
z.omba efetivamente do modela expressive do gênera e da tdé.ia de uma 
verdadeira identidade do gênera. Newton escreve: 

Em SWl express1o mais complexa, (o ua,=il é uma dupla tn\•emo que di~ 
que "a aparlnc.a ~ uma ilusao». 0 rrav=i ch~ (curiosa ~r$0mlia~o.~e 
Newton 1: "mtnha aparência 'extema' é (emintna, mos mt nha essëncoa m· 
rerno'Jocorpol~ masculina." Ao mesmoteJnpo,simbolizna inversàoopos-
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ta: "mi nha •P"roncia 'cxtema'f.meu corpo, meu g~ero) é owcnlina, mas 
minh:t essënc1a 'imema' lmeu euJ ~ femininn ... 69 

E$s.u duas afirmaçôes de verdade conrradizem uma à ourra, assim 
eliminando roda a vigência das significaçOes do gênera do discurso do 
verdadeiro edo falso. 

A noÇio de uma idenridade original ou primaria do gênero é freqüen
temente parodiadn nas praricas culrurais do rravestismo e na cstilizaÇ'Jo 
sexual das idenridadesbutch/fcmme. Na recria feminûra, essas identidades 
parodfsticas têm sido entendidas seja como dcgradames das mulheres, no 
caso do drag e do rravcstismo, seja como uma apropriaç:io acrftica da 
esrereotipia dos papêis sexuais da pratica heterossexual, especialmenre no 
caso das identidades lésbicas butdl/femmc. Mas a relaç:io eurre a "imita· 
ç:io" e o "original" é mais complicada, penso eu, do que ess.1 critica cos
ruma admitir. Além disse, ela nos da uma indicaç:io sobre a maneira como 
a relaçao enrre a idenrificaçào prim6ria - isro é, os sigo1ificados origiJlais 
atribuidos aos gêneras -e as experiencias posteriores do gênera pode ser 
reformulada. A performance do drag brinca com a distinçâo entre a ana
tamia do pcrformisra co s~nero que estasendo performado. Mas esramos, 
na verdade, na presença de rtês dimensôes contingentes da corporeidade 
significanre: sexo nnatômico, identidade de gênera e pcrfonnance de ge!· 
nero. Se a nnaromia do performista ia é distinta de seu gênera, e se os dois 
se disringuem do gênera da per(onnance, entâo 3 perfonnar.a sugere uma 
dissonância nâo s6 entre sexo e pcr(ormançc, mas enrre sexo c gênera, e 
entre gênera e performance. Por mais que crie uma imagem unificada da 
"mulhtr" (ao que seus crfticos se opôem freqüenœmente), o travesti ram
bém revela a distinçl\o dos aspectas da experiência do gênero que sao 
falsamcnte naturalizados como uma unidade através da ficçâo reguladorn 
da coerência heterossexual. Ao imitar o gê11ero, o drag revela implicita
mentc cl astrutum imit.atiiNJ do {>l'op rio gêrwro - assirn coma sua contin· 
gência. Ali:ls, parte do prnzer, da venigem d.1 perfonnana, esra no reco
nhecimento da contingência radical da relaçiio entre sexo e gênera diante 
das configuraçoos cul tu rais de unidades causais que normalmenre sâo su
postas narurais e necessârias. No lugar da lei da coerència heterossexual, 

196 

PROBLEMAS Of GlNfRO 

vemos o sexo e o gèncro desnatur31izados por meio de uma pcrfonnana 
que confessa sua disrinçi'lo c dramati<:.~ o mec:mismo cultural da sua uni
dade fabricada. 

-A noçâo de par6dia de gê nero aqui defendida n~o presume a exis
tênda de um original que essas identidades parodlsricas imirem. Alias, 
a par6dia que se f3z é da pr6pria idéia de um original; assim como 3 
noçiio psicanalrtica da idemificaçâo com o gênera é constituîda pe.la 
fantasia de uma fantasia, pela rransfigura!JlO de um Outro que é desde 
sem pre uma "imagem" ncssc duplo sentido, a par6doa do gênera revela 
que a identidadc original sobre a quai mol da-seo gêncro é uma imitaçâo 
sem origem. Para ser mai$ precisa, rrara-se de uma produç:io que, com 
efeito - isto é, em seu efeiro -, coloca-se como imitaçâo. Esse deslo
canlento perpétua coustirui uma nuidez de identidades que su gere uma 
nberrura à re-significaçao e à recomexrualiz.,çio; a proliferaç:io paro
dlstica priva a cuhura hegemônica e seus crîticos da reiviodicaçao de 
identidacles de genera oaturalizadas ou essencializadas. Embora os sig
nificados de gênero assumidos oesses estilos parodfsticos sejam cl-..ra
menœ parre da culrura hegemônica m.is6gina, sao rodavia desnaturali
zados e mobilizado.s por meio de sua recontexrualizaçio parodfsta. 
Como imiraçOes que deslocam eferivamente o significado do original, 
imitam o prôprio mita da originalidacle. No lugarde ttma idcntificaçüo 
original a ser\•ir co mo causa determinante, a idenridade de g€nero pode 
ser reconcebida como uma hisr6ria pessoaVculrural de significados re
cebidos, sujeiros :1 wn conjunto de praricas imitativa~ que se refercm 
lateralmenre 3 ourras imitaçôes e que, em conjunro, consrroem a ilus5o 
deum eu de gênera prin1~rio e interna marcado pelo gênera, ou paro
diam o mecanismo dessa construçllo. 

Segundo Fredric jameson, em "Posmodemism and Consumer So
dety", a imitaçiioque ?.omba da idéia deum original é mais caracterisrica 
do pastiche do que da par6dia: 

0 J>rt.'itichc é, co mo a pnr6dia: a imiraçiio de um c.o;tilo ûnico ou peculiar, é 
vemr uma mllscara esulistica, fabr Ull13 Hngua morta: milS~ uma pr5uca 
ncurra de mhnica, sem a mOtiVrtçio ulterior da par6dia, sem o ûnpulso 
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satlrico, sem 0 riso, sem aqude semimento ainda laœnte de que existe olgo 
normal, comparodo ao quai aquilo que é imitado é sumamente cômico. 0 
pastiche é a parôdio esvaziada, a parodia que perdeu scu hwnor.70 

A perda do semide do "normal", contudo, pode ser sua pr6prta 
raz.~o de riso, especialmente quando se revela que "o normal", "o ori
ginal" é uma copia, e, piot., uma c6pia inevitavelmente faUta, um ideal 
q ue ninguém pode incorporar. Nesse sentido, o riso surge corn a per
cepçâo de que o original foi sempre um derivado. 

A parooia nao é subversiva em si mesma, e deve haver um meio de 
compreender o que rorna certes tipos de repetiçile parodisrica eferivamen
te disn1ptivos, verdadcirnmcnre perturbaderes, e que reperiçôes silo do
mesticadas e redifundidas come instrumentes da hegemonia cultural. Uma 
tipologia dos atos certamcute nâo bastaria, pois o deslocamenro parodfs
tico, o riso da par6di.a, depende de um comexto e de uma recepçiio em 
que se possam fornentar confusôes subversivas. Que per{orma11ce inverterâ 
a distinçilo inreroo/exrerno e obrigara a repensar radicalmenre as pressu
posiçôes psicol6gicas da idemidade de gênero e da sexunlid.1de? Que per
formance obrigaro a reconsiderar o lt1gar e a estabilidade do masculine e 
do feminino? E que ti po de perfomrmzcc de gênero representarâ e revelarâ 
o carâter performativo do pr6prio genere, de modo a desestabilizar as 
caœgorîas naruralizadas de identidade e desejo? 

Seo corpe nao é um "ser", mas uma fronteira varh\vel, uma superficie 
cuja permeabilidade é politicamenre regulada, uma prâtica significanre 
demro deum campo cultural de hierarquia do gênero e bererossexualida· 
de compuls6ria, enr:ïo que linguagem resta para compreender essa repre· 
sentaçao corporal, esse gêncro, que consrituisua Significaçao "interna" em 
~ua superficiel Sartre talvez chamasse este ato de "estilo de ser"; ·Foucault, 
de "estilisrica da existência". Em minha leitura de Beauvoir, sugeri q ue os 
corpos marcados pelo gênero sae "esrilos da carne". Esses estilos nunca 
siio plenamenre originais, pois os estilos rêm urua historia, e suas historias 
condicionam e limitarn suas possibilidades. ·cousideremos o gênero, por 
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exemple, co mo um estilo corporal, um "ato", por assirn dizer, que tanro 
é inrencional como performatitJO, onde "performativo" sugere uma cons· 
ttuçâo dm marica e contingerte do sencicto. 

Wittig entende o gênero como operaçôes do "sexo", em que o 
"sex-o" é uma injunçâo obrigat6ria de que o corpo se rome um -signe 
cultural, de que se materialize em obediência a uma possibilidade his
toricamente delimitada, e que o faça oiio uma ou duas vezes, mas como 
um projero corporal cootfnao e repetido. Conrudo, a noçâo de ''pro· 
jeto'' sugere a força o,rigimiria de uma vontade radical, e visto que o 
gênero é um projero que tem como fim sua sobrevivência cultural, o 
rer mo esttatégia sugere mail propriamenre a sîtuaçâo compuls6ria em 
que ocorrem, sem pree variadamente!. as performances dogênero. Por· 
ramo, como estrarégia de sobrevivência em sisremas compulsorios, o 
gênero é wna performance com conseqüências claramenre punirivas. 
Os gêneros distimos s.lio parte -do q ue "humaoi;:a" os indivîduos na 
culcura comemporânea; de fato, habitua lmenre punimos os que nâo 
desempenham corretarueme o seu gênero. Os varies aros de gênero 
criam a idéi.a de gênero, e sem esses atos, nâo haveria gênero algum, 
pois nao ha nenhuma "essôncia" que o gênero expresse ou exreriorize, 
nem tampouco um idéal objerivo ao quai aspiree porque o gêoero oâo 
é um dado de realidade. Assim, o gênl:ro é uma construçao que oculta 
normalmeme sua gênese; o ac o rdo colerivo tacito de exercer, produzir 
e sustenrar gêneros disdnros e polarizados como ficçôes culrurais é 
obscurecido pela credibilidade dessns produÇôes - e pelas puniç6es 
que penalizam a recusa a acredirnr neles; a <.:Onstruçâo ''·obriga" nossa 
crença em su~ necessidnde e nan•ralidade. As possibilidades bjst6ricas 
matcrializadas por meio dos va rios es ti los corporais nada mais sao do 
que ficçôes culturais punirivarnente reguladas, alternadamcnrc inco r
poradas e desviadas sob coaçâo. 

lmaginemos que a sedünenraçiio d<ls normas do gênero produza o 
fenômeno peculiar deum "sexo natural", wna "mulher œal", ou qual
quer das ficçôes sociais vigen res e compuls6rias, e que se ttare de uma 
sedimentaçâo que, ao longo do tempo, produziu um conjunto de estilos 
c0rpomis que, em forma reificada, aparecem como a configuraçiio na· 
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rural dos corpos em sexos que exmern numa relnçào bin~ria uns corn os 
ourros. Se esses csrilos sno impostos, e se produum sujeiros e gêneros 
cocremes que figuram como se us originadores, que ti po de performance 
poderia revelar que essa "causa" apareote é um "efeito'? 
,- Assim, ern que sentidos o gênero é um nro? Co mo em out:ros dr:unas 

sociais riruais, a açâo do g€nero requer uma performance rcpetida. Essa 
repetiçiio é a um s6 œmpo •eenccnaçâo e nova experiência de um con· 
junto de significados ja esrabelecidos socialmeme; e faiJlbém é a forma 
mundana e ritualizada de sua legirimaç.'io.71 Embora exisram corpos 
individuais que encenam cssas significaç<i<:s estilizando-se em formas do 
gênero, essa "aç:io" é uma açào pûblica. Essas açôes tèm dimensôes tern· 
porais c coletivas, e seu car:lter ptiblico niio deixa de rer conseqUências; 
na verdade, a perfonnance é realizada corn o objetivo estratégico de - -
manter o g€nero em sua esrrururn bin~rin- um objeùvo que nilo pode 
scr atribufdo a w11 sujcito, dcvendo, ao invés disso, ser comprcendido 
como fundador e consolidodor do sujeito. 

0 gênero nâo dev~e_ser coostrufdo como mna idem:id:1de esr6vel ou 
um loclis de açâo do quai decorrem vanos atos; em vez di~ o g!:nero 
é uma identidade tenuemenre eonsrirufda no tempo, instirufdo num es· 
paço externo por mdo de uma rcpetiçào estilizada de atos. Ôefciro do 
-gênero se produt pela esnlizaçâo do corpo e deve ser entendido, conse· 
q ilenteruente, co mo a forma corriqueira pela quai os gestos, movimentos 
c es til os corporais de varios tipos consùruem a ilusao de um eu perma
nente marcad_o pclo gênero. Essa formulaç.5o tira a concepç.io do gênero 
do solo de uru rnodelo subsrancial da identidade, deslocando-a para um 
ourro que requer concebê-lo como urna tcmporalidade social constituf· 
da. Significarivamenre, se o gênero é insriruido medi3IIte atos inreœa~ 
menre dcscootfnuos, ent:lo a aparéncia de substância é precisameme 
]sso, un1a idenridade construfda, uma realizaçao per(ormativa em que a 
platéia social mundana, incluindo os pr6prios atores, passa a acredirar, 
cxercendo-a sob a forma de uma crença. 0 gêoero também é uma norma 
que nuncn pode scr complet.'tlnemc internali:œda: "o interoo" é uma 
;ignificaçào de superficie, e asnorrnas do gënero sao afin al fantasfsticas, 
impossfvcis de incorporar. Se a base da identidade de gênero é a rci)J:ri: 
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ç.io e~'tilizada de aros ao long<:) do rempo, e nao uma identidade aparen· 
tc mente sem suturas, enroo a metMora espacial de uma "base"~ deslo
cada e se revela como uma configuraçào estilizada, a rigor, uma corpo· 
rificaçiio do tempo corn marca de gêuero. MoSII'ar~se~a entao que o cu 
de gêoero permanente ~ esrrururado por aros repetidos que buscam 
aproximar o ideal de urna base substanci:ù de identidade, mas rcvelador, 
em sua descootinuidade ocasional, da falca de fundamento temporal e 
contingente dessa "base". ~ precisamente nas relaçôes arbitrarias entre 
esses atos que se encontram as possibilidades de transformaçâo do g~· 
nero, na possibilidade da incapacidade de repetir, numa deformidade, 
ou numa repetiçilo parodfstitll que denuncie o efeito fanrasfsrico da 
idenridade permanente como uma cons!TilçâO poliricameote tênue. 

Enrreranto, se os atributos de gênero niio sao cxpressi,vos mas per· 
fonnativos, entao constituem efctivamente a identidade que prerensa· 

- mente expressariam ou re\•elariam. A distinçâo entre express3o e per
formatividade é crucial. Se os atriburos e atos do gênero, as v6rias ma· 
neiras como o corpo mostra ou produt sua significaçào cultural, sâo 
pC1/ormativos, cmâo n!io ha idcntidade preexisteme pela quai um aro 
ou atributo possa ser medido; nlio ha veria atos de gênero verdadeiros 
ou falsos, reais on dîsrorcidos, e a posrulaçâo de uma identidade de 
gênero verdadeira se revelaria uma ficçâo reguladora. 0 faro de a 
realidade do gênero ser criada medianre performances sociais contf· 
nuas signifie.~ que as pr6pdas noçôes de sexo essencial e de masculi· 
nidade ou feminilidade verdadeiras ou permanentes tambêm sâo cons· 
tiruidas, como parte da ematégia que oculra o caratcr per{onnatiuo 
do gênero e as possibilidades perfom111tiva• de proliferaç:io das con fi· 
guraçôes de genero fora das cstruturas resrririvas da dominaçâo mas· 
culioista e da hetecossexualidade compuls6ria. 

Os gêneros nâo podem ser verdadeiros nem falsos, reais nem apa· 
re mes, originais nem derivados. Como portadores crfveis desses a tribu· 
ros, conrudo, eles mmbém podem se tomar completa e radicalmente 

inclivcis. 
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Comeœi pela questiio especulativa de Saher se a polftica feminista po
derb funcionar sem um "sujeiro" na categoria de mulhere,ç, A questlo 
em jogo nâo é seainda fnsentido, enrarégic.1 ou rransicionalmenre, fa
zer referência às mulheres para fazer reivindicaçôes representativ:tS em 
nome delas. 0 "n6s" feminista é sempre e somente wna consrruçiio 
fanC:ISisrica, que rem seus prop6siros, mas que nega a complexidade c a 
indeterminaçao internas do rermo, e s6 seconsrirui por meio da e:xdus.~o 
de parre da clientela, que simultaneameore busca represemar. Todavia, 
a situaçiio rënue ou fantasfsrica "n6s" nâoé motivo de desesperança, ou 
pelo menos nao é s6 motivo de desesperançn. A instabilidade radical da 
caœgoria p6e em questiio as resrriçOes fundantes que pesam sobre a 
teorizaçâo polftica fcminism, abrindo 9urras configuraçoes, nao sô de 
gêne rose corpus, mas da pr6pria poli rica. 

0 raciociniofundacioniSIIl da politica da identidade tende asupor que 
primeiro é preciso haver uma idemidaclc, para que os iutere$.çes politicos 
possam ser elaborados e, subseqüenremenre, empreendida a açao polirica. 
Meu argumenro é que oao h:l necessidade de existir um "agenre por mis 
do ato", mas que o "agence" é diversamenre oonsrrufdo no e arravés do 
ato. Nao sc rra ta de um reromo a uma reoria existencialisro do eu consti
tuido por se us a ros, pois a teoria exisrcncialism :~_firma uma estrutura pré
discursiva do eue de seus atos. É exatamrnte a construçâo discursiva va
riavcl de cada um dcJe.ç, no e através do outro, que me interessa aqui. 

A quesdio de siruar o "agenteM é ger:tlmenre associada à viabilidade 
do "sujeiro", eorendendo-se que o "sujeiro" rem uma exisrência csr:lvel, 
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anrerior ~o <':lmpo cultural que cie nnî.:ul~. Ou enr:io, se o sujeito l 
culrurnlmemc consrruido, mesmo assim de é domdo de açâo, usualmen
re reprcsc:ntadn como a capacidade de med•açiio reflexivn, a quai sc pre· 
wrva imacra, independenrememe de sua inser\'iiO culmral. Neste mode
Jo, 

01

CU1turn" e udist:urso" enre.dmn 0 sujcito, mas nao 0 consrituem. As· 
sim, esse movimenro de resrringir c desenrcdar o sujeico preexistence 
pareccu necess:lrio para deixor clnro um ponto de nçao que n:io é com· 
pletamcme datenninado pela cu lrur~ e pelo discurso. Todavia, esse ti po 
de raciocfnio presume fals:unenre (a) que s6 se pode estabelecer a aç:io 
mediame o recurso a um .. eu" pré·d•scursivo, mesmo que esse ucu" se 
encontre no centro de uma convergencia discursiva, e (b) que ser cOliS· 

titufdo pelo discurso signific.1 ser determinado por eJe, corn a deterrm· 
naç5o excluindo a possibilidade de aç11o. 

Mcsmo nas ceorias que posrul~m um sujeito :!ltamenre resrriro ou 
sirundo, o sujeito continua a enconrrar seu ambienre discursivamentc 
consrim ldo numa estrurura episremol6gic.1 de oposiçiio. 0 sujciro cul· 
mralmenrc enredado negocia suas construçôes, mesmo quando estas 
consriruem os pr6prios arributos de sua pr6pria identidade. Em Beau
voir, por excmplo, M um "eu" que constr6i seu gênero, que se rorna 
seu gênero, mas esse .. eu", invnri~velmenre asso..-iado a seu g~nero, ~ 
rod.1Via um pomo de açiio nunca plenamenre idemifidvel corn seu gê· 
nero. Este cogito nunca é completa mente do mundo cultural que ele 
negocia, seja quai for a es[(eiteza d~ dislllncia onrol6gica que o separa 
de seus nrributos culmrais. As reorias da identidade feminisra que cln
boram os artibutos de cor, sexualidadc, ernia, classe e saude <.'OrpornJ 
concluem invariavelmeme ~-ua lista corn um envergonhado "etc.'', Por 
meio dessa trajet6ria horizontal de adjetivos, essas posiçôes se esforçam 
por abranger um snjeiro siruado, mas invariavelmenre nao logram ser 
compleras. Contudo, esse fracassa é instrutivo: que impulso politico 
devemos de ri var desse exasperado "etc.", que mo freqüentemente ocor· 
re ao final dessas enumeraçôes? Trara:se de um sinal de esgotamcnro, 
bem como do pr6prio processo ilimit~vcl de siguificaçao. É o s11pp/6. 
me111, o exccsso que necessariamcnce acornpanha qualquer e~forço de 
posrulnr a idenridade de uma vez por rodas. Enrretaoto, esse ct caltera 
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ilimitâvcl se oferece como um novo ponto de partida para a reoriuçâo 

polinc:1 feminista. . . 
Se a identidade se afirma por imermédio de um pr~sso de. stgru· 

ficaçào, se é desde sempre significnda, ~se mes~o a~un connnun a 
significnr 11 medida que circula em v Mios dtscursos mcer:h~~d~~ a (J~tes·t~~ 
da açao 11~0 deve ser respondida ntedmnte recurso a um eu qt~c. pt e 
xisra 11 significaçiio. Em ourras palavrns, ns condiç~es.que ~oss1blhtam ~ 
afirmaçâo do "eu" sao providas pela esrrumra de SJgntficaçao, pelas nor 
mas que regulam a invocaçâo legfrima ou ileg~tim~ desse pronome, ~las 
pr.iricas que estabelecem os termos de intelig~lnhdade pelos quaiS ele 
pode circular. A linguagem nâo é um meio 0 11 instnmtento extemo em 
que despejo um eu e onde vislumbro um reflexo desse eu. 0 modela 
hegeliano de auro-reconhecimenro, que foi apropriado r_or Marx, Lu· 
kacs e urna variedade de discursos libertarios contemporaneos, prcssu· 
pôe umn adequaçlio porencial enrre o "eu" que confronta seu. mu nd?, 

inclusive sua lioguagem, como objew, e o "eu" que descobre a SI pr6pno 
como objeto nesse rn und o. Mas a dicotomia sujeitw~bjeco, que p~rrence 
aqui à tradiçao da epistemologia ocidenml, condic.ooa a pr6pna pro· 
blematica da identidade que ela busca resolver. 

Que tradiçiio discursiva esrabelece o "eu" e seu "Ourro" num con· 

f · l ' ·co que decide subseqüentemenre onde e como as ronro eptstemo og~ 
questôes da cognoseibilidade e da aç.~o devem ser dere~inn~as? Que 
tipos de nçao sao impedidos pela posculaçao de um SuJe•to cp•stemol6· 
gico jusrn mente porque as reg rase pr6ticas que regem a ènvocaçao des.<e 
sujei,to e regulam antccipadamcnte sua açâo sào exclufdas como lugnr 
de analise e de imervençâo cr!tica? 0 faro de esse ponro de pnm.da 
c isremol6 ·co oao ser em nenhum senti do inevirnvel é confinnado, tn· 
P SI • · da li tagem comum gènun e largameme, pelas operaçôes cornquetras ngt . 

d 1 0 010 .;3 - que v~em a dtc~ - amplameute documenta as pe ~ antr p o- , • 

romb sujeitofobjero como uma imposiçâo filos6fica esu~nha e conu~
genre, se niio violenta. A linguagem de npropriaçâo, da ·~srrumcnt~IJ
d~de c do distanciamenro que se ndequn à forma ep•sremol6g•ca, 

· d 1 . · •0 e 1·oga o "eu" contra rambém percence a uma esrratéfpa e < cumnaça qu 
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um "Outra", e, uma vez efetuada a separaçiio, cria um conjumo artificial 
de quesrôes sobre a possibtlidade de conhecer e resgarar esse Outro. 

Como parte ~a herança epistemol6gica dos discursos polrricos con· 
rem~clneos da 1dcnnd~de, essa oposiçâo binâria é um movimento es· 
:"t~g~co num da do con)unto de pr:iricas significanres, que esrabelece 0 
eu ~a e através da oposiçâo, e que reifica essa op~içâo como uma 
necess•?•~e, oculrando o apararo discursivo pelo quai o pr6prio bina rio 
é consmutdo. A pass:~gem de llDla explicaçâo epistemolôglca da identi
dade para uma Q~IC situa a problemâtica n:u pr:îricns de significaçâo 
pe~m•re _un~•. nn~l•se que toma o pr6prio modo episremol6gico como 
prancn s•gmf•cante pos.çfvcl e contingente. Além disso, a questâo ela açào 
é refor~mlndn c~mo indngaçiio acerca decomo funcionnm a significnçiio 
e. a re·s•gmfic.tçao. Em outras palavras, o que é significado como idcn· 
udade n:l_o o é num ponto dado do tempo, depois do quai ela simples· 
meme ex1ste como uma peça inerte da linguagem cria dora de cotidades. 
Claramcnre, as idenridades podem parecer subsranriv~ inertes· alias ~ 
rnodelos ~pistem~16gicos tendem a romar essa aparência corno

1

seu p~n
to de p~mda te6nco. Contudo, o subsrantivo "eu" s6 aparece como raJ 
~r me1o de urna pr5tica significante que busca oculrar seu pr6prio fun· 
c1onamen~o e nawralizar seus efeiros. Além disso, qunlificar·se como 
um~ •den.tldade substantiva é tare fadas mais ârduas, pois rais aparências 
s:lo •d~ndades ge radas por re gras, que se fiam na invocaç5o sisrem~tica 
e reper•da de regras que condicionam e restringem as prMicns cuhural· 
meme imeliglveis da identidade. Alias, comprcender a ident idade como 
uma prdllca, c uma pr6tka significanre, é cornprcendcr sujeiros cultu· 
ralmente inreliglveis como efeiros resultantes de um discurso amarrado 
por .~:s:ns, e que Sc insere nos at os disserninndos e corriqueiros da vida 
lingtusnca. Absrratameme considerada, a lingungem se refere 3 um sis· 
tema aberro de si nais, por meio dos quais a imeligibilidnde é insistente· 
men re cria da e conrest:~da. Como organizaçôes historicamenre espedfi
cas da linguagem, os discursos se ap;eseot:llll no plural, coexistindo em 
conrexros temporais e instiruindo convergências imprevisfveis e inad· 
v_e~d:u." p~rrir das quais sâo geradas modalidades espedfic:~s de p~
stbilidades d•scursivas. 
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Como processo, a significaçiio abriga em si o que o discurso episte
mol6gico chama de "açâo". As regras que govemam a identidade inte· 
ligivel, i.e., que facult:llll e restringem a afumaçiio inreliglvel deum "eu", 
regras que s.io parcialmcote estrururadas em conformidade corn ma tri· 
zes da hie.rarquia do gênero c da heterOSS<!xualidadc compuls6ria, ope
ram por rc{JCii>ào. De faro, quaodo se diz que o sujeiro é constituido, 
isso quer dizer sirnplesmcnre que o sujeito é uma conseqliêncin de cerr~ 
discursos regidos por regras, os quais governam a invocaçiio inteligivel 
da idcnridade. 0 sujcito nao é detennitutdo pelas regrns pelas quais é 
gerado, porque a signjficaçao mio é um ato fu,dador, mas mttes "'" 
processo regulado de repetiçtio que mnro se oculm quanto impôe suas 
regras, prec:isamenre por meio da produçâo de efeiros subsmucializ.ames. 
Em cerro senr:ido, toda signi ficaçâo ocorre na 6rbitn da compulsao a 
reperiçâo; a "açâo", portanto, deve ser situada na possibilidade de UJna 
variaçâo deSS<l reperiçiio. Se as regras que govemam a significaçào nâo 
s6 resrringem, mas pennirem a afinnaçiio de camp~ alternat"'~ de 
inreligibilidade cultural, i.e., novas possibilidades de g~nero que contes· 
rem os c6dig~ rfgid~ dos bioarismos hier:irquicos, en t'dO é sornente lW 

interior das praricas de significaçiio repetitiva <tue se rorna posslvel a 
subversâo da identidade. A ordem de ser de um dado gênero produt 
fracassas necessarios, uma variedade de coofiguraç6es incoerentes que, 
em sua multiplicidnde, cxced cm e desafiam a ordcm pela qua) foram 
ge radas. Além disso, a pr6pria ordem de ser de um da do gêncro ocorre 
por caminhos discursivos: ser uma boa mâe, ser um objew beterosse· 
xunlmentc dcsejdvd, scr uma trabalhadora compercnrc, cm rcsumo, sig
oificar uma muhiplicidade de garanrias em reSj)OSta a umn vnriedade de 
demandas di fere ores, tudo ao mesmo rem po. A coexistência ou con ver· 
gência dess.'lS injunçôes discursivas produz a possib11idade de uma re· 
configuraçâo e um reposicionamento complexas; n:lo é um sujeito ltllDS· 

ceodenral que pennite a açâo em meio a essa convergi!ncia. Nao b:l eu 
que seja anterior 11 convergência ou que mantenha uma "mtegridade" 
anrcrior à sua tntrada nesse campo cul rural conflimoso. IH apeoas um 
pegar as ferramenras onde elas esriio, sendo esse pr6prio "pegar" facul
tado pela fcrramenra que ali esta. 
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0 que constirui uma rcpetiçao subversiva no inrerior das prâricas 
significanres do gênero? Eu afirmei (o "eu" m:tnifesra a gramâtica que 
regc o estilo da conclusao [ilos6fica, mas noce-se que é a propria gramâ
tica que posiciona e faculra esse "eu", mesmo quando o "eu" que insiste 
aqui, repere, reposicionn e -como determinarâo oscrfticos -conresra 
a gramatica filos6fica arrav4!s da quai é faculrado e resrriogido) que na 
distinçâo sexo/gênero, o sexo figura como "o real" e o "fumal", a base 
material ou corporal em que o gêuero prarica um nto de iltscriçào cul
rural. Todavi:t, o gênero n~o é escriro no corpo como se ïnscreve inin
teligivelmente na came dos acusados o tol'tllr.tllre insrrumemo de escrira 
de A col6nia penal, de Kafka. Nâo se rra ra de saber que senti do essa ins
criçâo rraz em si, mas sim que aparaw cul rural organiza esse enconrro 
entre o instrumenro e o oorpo, que inrervençôes sao possîveis nessa re
petiçâo rirualrstica. 0 "real" e o "sexualmente f:uual" sao construçôes 
fanr:tsfsricns - ilusôes de substància- de que os corpos sâo ob riga dos 
n se :tproximnr, mas nunca podem real meme fazl!-lo. 0 que, cntfio, pcr· 
mite a denûncia da brecha cnrre o fanrasf~tico e o real pela qmù o real 
se admire como famasistico? Serâ que isso oferece a possibilidade de 
uma repetiç5o que nâo sej:r inteiramenre cerceadn pela injunçllo de re· 
consolîdar as identidades namralizadas? Assim como as superffcies cor· 
porais sâo imposras <:()1111> o nanual, elas podem tomar-se o lugar de 
uma per{omtatree dissonante e dcsnaturalizada, que revela o status per
formative do proprio narural. 

As P!:iricas parodisricns podem servir para reconvocar e reconsoü
dar a prôpria distinçâo emre uma configuraç;io de gênero privilegiada 
e ourra que parece derivada, fanrasfstica e mimética - uma copia mal 
feira, por assim dizer. E é cerro que a parodia rem sido usada para pro
mover umn politien de desesperança que afirma a exclusiio nparente
meore ineviravel dos géneros margma~ do terrirorio do n3tural e do 
reotl. Todavia, essa impossibilidadé de tomar-se "real" ede encarnar "o 
nawral" é, di ria eu, uma falha consrirmiva de rodas as imposiçOcs do 
gêuem, pela rnûio mesma de que esses lugares omol6gicos siio funda
mcor:tlmente inabiclveis. Conseqüentemcnre, ha um riso sub1•ersivo no 
efeito de pastiche das prâticas parodfstic.1s ern que o original, o amènrico 

210 

PROIL EMAS DE GtN ERO 

e o real sâo cles pr6pdos constituîdos como efeiros. A perda dus normas 
do gênero re ria o efeito de f.tzer proliferarem as cooJiguraç6es de gêne
ra, desestabiüzar as idenridades substantivas e despojar as narra rivaS na
rural izantes da bcterossexualidade compulsôria de seus promgonisras 
centrais: os "homens'' e "mulberes". A rcpetiçlio parodfstica do gênero 
denuncia r:~mbém a ilus:lo da identidade de gênero como uma profun
deza inrrar:lvel e uma subsrância inrema. Como efeiro de uma perfor
matividttde suri! e poüticameme imposra, ogênero é um "aro", por assim 
dizer, que esta aberto a c.isOes, sujeito a par6dias de si mesmo, a auro
crfticas e ilquelas exibiçôes biperbôlicas do "narural" que, em seu exa
gero, rcvelam seu status fundamenr:rlmenre fantas(srico. 

Tentei sugcrir que as categorias de identidnde frcqüenremenre pre
swnidas romo f uudantcs na polfrica femiuisra - isto é, consideradas 
necessârias p3ra mobilizar o feminismo como polrtica da identidade -
trnbalbam simuluneamenre no sentido de limirar e resrringir de anre
mâo as pr6prias possoboliclades culmrnis que o feminisnro deveria abrlr. 
As resrriçôes tâcirns que produzem o "sexo" culturalmenre intelig{vel 
rêm de ser compreendidnS romo estrururas poliricas gcnerarivas, e nâo 
conro fundaçôes narurnli't.1das. Paradoxalmenre, a reconceituaçao da 
idenridade como efeito, isto é, conro prod~tzida ou gerada, abre possibi· 
liùades de "açao" que s.'lo insidios.•mcnte exc.lufdas pelas posturas que 
tomam n5 caregorias da identidade como fundantes e ftxas. Pois o faro 
de uma identidade ser um efeiro signific1 que ela nao é nem inevitavel
snente dercrnr inada ncm Lotalmcnro arlificial c arbirrâria. 0 faro de o 
status cons lit ufdo da idenudade ser mal interprerado nos rcrrnos dcssas 
duas ünhas coofliranres sugere as maneiras como o discurso ftminista 
sobre a consrruçao cultural continua preso na nrmadilha do binarismo 
desneces.~ârio do livre-nrbftrio e do determinismo. Consrruçào nâo se 
opôe a aç'lo; a conmuç3o ~ o cen~rio necessario da aç;io, os pr6prios 
rermos em que a aç;io se articula e se romacuhuralmcnre imeligivel. A 
rarcfa crucial do feminismo nao é estabeleccr um ponto de vista fora das 
idcnridadcs coosr:rufdas; cssa prerens..1o é ob ra de um modelo cpistemo· 
16gico que pretende renegar sua pr6pria inserç.'io da cultura, promovcn
do-se, conseqücnrememe, como um tema global, po~içao esta que ins-
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mura prccisameme as esrr~tégios imperialistas que o feminisme rem a 
ubrig~çùo de criticar. Sua tarefa eructai é, antes, a de siruar asesrrar~giga 

de repctiçâo subvusiva faculraùas por essas conmuçOes, afirmar as po>• 
'ibilidndçs locais d~ imervenç:1o pela participaçào precisameme oas pr4· 
tica> de reperiçâo que constitue rn 3 idemidade e, pormntO, apresentar a 
possibdid>de lmaneme de contesta-las. 

Esta invesrigaçâo re6ric procurou siruar o polirico oas pr6prias 
pr3ticassigm6C3Jlles que en am, regularo e desregulam a identidade. Ene 
esforço, todavia, s6 pode realitar•se mediante a introduçâo dt um con· 
jumo de pergu nras que nmpl iam a pr6pria llOÇ:iO do poli rico. Como 
romper Os fundamentos que cncobrem as eonfiguraçôes cultural$ de 
géncro alrcrnarivas? Como desesrabilizar c apresenra.r em sua dimens5o 
fantasfstica as "premissas" da poHtica da idemidade? 

Essa tarefa ~igiu uma genealogia cririca da naruraliuçao do sexo 
e dos corpos em gerai. Demandou rarobém uma reoonsideraçfto da ima· 
gent do corpo como matéria muda, anterior à culrura, à espe{a de sig
nific~ç~o, imagem esta que se reitera mutuamente corn aquela do femi· 
ni no, il espera da inscriçüo-romo-corre do signlficante masculino parn 
podcr enrrar na linguagem ena culntra. A partir de uma an:Uise polftica 
da heterossexualidade oompuls6ria, toroou·se necessario quesrionar a 
consrruçüo do sexo como bm5rio, como um bin~rio hierarquico. Do 
ponro de vista do género como imposto, surgiram questôes sobre a fi. 
xidez da tdentidade de gêoero como uma profundeza inrerior prerensa· 
mente externalizada sob vârias formas de "expres~ao". Mosrrou-se que 
a construçîio impücita da edificnçlio heterossexual primâria do dcsejo 
pcr~tste, mesmo quando aparcce sob a forma da bissexualidade prim3ria. 
Mostrou·sc rambém que as esuatégias de exclU$.~o e hierarquia persis
rem na formulaçâo da distinçüo sexo/género e em seu recurso ao "sexoa 
como pré-discursivo, bem como na prioridade da sexua.lidade sobre a 
culrura e, em particular, na oonsrrv,çfto cultural da sexua!Jdade como 
pré·discursiva. Finalmeme, o modelo epistemol6gico que presume a 
prioridade do ageme em relaçi\o ao aro cria um sujeito globale globali· 
zante que renega sua pr6prin localiz.1çâo e as condiçOes de intervençôes 
locais. 
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Se romados como base da reoria ou da pol!tica femioisras, esses ~efei· 
ros" da hierarquia do gêoero e da berero~ualidade compuls6rin nao s6 
silo mal descriros como fundoçOcs, mas as prnticas significanres que per· 
mirem essn descriçâo m<!ttlépdca equivocada ûcam fora do alcante da 
crfrica feminista das relaçôes de gêoero. l!nrrar n:ts prâticas repetitivas 
desse terreno de significaçào n5o é uma escolha, pois o "eu" que poderia 
entrar esm denrro delas desde sempre: nâo ba possibilidade de açâo ou 
realidade fora das prâricas discursivas que dao a esses rermos a inteligibi· 
!ida de que eles têm. A earefa n5o consiste em reperir ou niio, mas em como 
repetir ou, a rigor, repetir e por meio de wna proliferaçao radical do 
genero, afastar as normas do gênero que facultam n pr6pria reperi~ao. 
Nâo M onrologia do gencro sobre a quai possamos o~ns~uir uma polft:Îca, l 
pois as ontologias do gênero sempre operam oo mtenor de contextos 
pollricos esrabelecidos como injunçôes normativas, dererminando ~que 
se qualifica como sexo inreligfvel, invocando e oonsolidaodo as restnçôes 
reprodutorasquepesam sobre a =ualidade, defmindo asexigências pres
c.ritiva.~ por meio das quais os corpos sexuados c com marcas de gênero 
adquirem inœligibilidade cultural. A oorologia é, asshn, niio uma fundn· 
çao, mas uma injunçfto normariva que funciona insidiosamente, insralan· 
do-se no discurso poli:tico como sua base necess3ria. 

A desconsrruçfto da identidade nâo ~ a desconsrruçâo da palftica; 

30 invts disso, ela esmhelece oomo p~Jicicos os ~r6prios termos ~los 1 
quais a identidade é articuladn. Esse upo de crfttca pôe em questao n 
emmura (tmdante em que o feminismo, como polfcica da idenridade, 
vem-se articulando. 0 parodoxo interoo desse fimdaciorlismo é que ele 
presume, fiXa e resrringe os pr6prios .. sujeitos" que espera represcnrar 
e liberœr. A carda aqw oâo é celebrar toda e qualquer nova possibilidade 
qua possibilidade, mas redescrever as possibilidades que jd existem, mas 
que exisrem denrro de domfnios culrurais a ponta dos como culrurnlmc:n· 
re ininreligiveis e impossfveis. Se as identidades deixassem de scr fiXas 
co mo premissas de um silogisn1o polîtico, e se n polftica nao fosse mais 
compreendida como um conjumo de pn\tlcas derivadas dos supostos 
interesses de um oonjunro de sujeitos promos, uma nova con6guraçüo 
polftica surgiria cerœmenre das ru!nas da an riga. As configuraçôes cul· 

J 
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tur.Us do sexo edo gênera poderiam enuio proliferar ou, melhor dizen. 
do, sun proliferaç.'\o atunl podcria entiio romar-se articulavel nos diseur· 
sos que criam a vida cultural iureligivel, confundiudo o pr6prio binaris· 
mo do sexo c _denun~iando sua n§o inaturafidade fundament;~l. Que 
outras eStTarégu~s locaJs para combater o "nao inarnrnl" podem Jevar A 
desnaturalizaçâo do gênera como tall 

\ 
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Notas 

1. SUJEITOS DO SEXO/Gt NERO/DESEJO 

1 Ver Michd l'ou<ault, "Rjshr of D<ath ortd Power o•>tt Ufe", in TINt History of S.· 
xuality, Volurne 1, A~t lrrtrodl4tlion, t:rad. Robert .. lurley 1 Nova YMk: Vintagc:, 1990, 
publiatdo origioahn<n« oomo Hûtom tk la SUWJiiti 1: IP .olontl tk savoir (Paris: 
Gnlitnard, 1978). Nc-illC cnph\1lo t'inn!, Fouc;1ult diSOJte a rtlaçâo entre a lei juridi~ ca 
produri..._ Sua noçio da produuvido.clc: da Id deriva daramente de Nie<Uche, embora nAo 
se)a idêntica à vonQde de podcr destc nulor. Usar :a ~o de cotpaci<bde produdva de 
Fcx>œuh nao signlfica "oplicl-la" de maneir0$implifocadora uqu .. tües do gênero. Coma 
demonnro no eapiwlo 3, p;arœ ü, "Fouc:rult, HerculiiK: e a po!!da cb dcsconrinuidadc: 
KXual'', a cons.lde~ da dlferença senw.l nos ~;UrDOS du pr6Jlrio ttabalho de Foucault 
revd• conmadiçOeo ccntr.üs em Stoa teoria. Sua ~ do f:O<PO llllllb6n ~ aiticada no 
ûldmo copitulo. 

lAs refermdas, ao longo <km trobalho, ao sujeito diome da Ici s3o txtrapolaçües da 
lcitutn que faz Derrida do p:u4bola de Kafka "llefore the U.w", in Kafka and the Cont.,. 
f10'"'7 Cntic4/I'nfr>mtan= (Àist"""1 RL.tdi,.. org. Alan Udoff (Bioomington: Indiana 
University Press, 1987). 

Jv.r D<nist Riley. Am /TINlt N<md: Fmtinitm and tb<C.ugory of'Women' ;,. History 
(Nova York: Macmillan, 1988). 

4 Ver Sandra Harding, "Thelnstabiliry of the Altalyticol Categories of Feminin Tbeo
ry", in S.X and Sdent•(re lnquiry, arp. S.ndrn Harding e J= F. D'Ban- (QU...,, Uni· 
versily of Ollcago Press, 1.987), pp. 283-302. 

s isoo mc r .. fcmbr~~e • arnb~dadc intrfn1«2 do rlrulo de Noncy Cou, 'Tire G~ 
of Modtrn Fmti>1ism (New Havtn: Yole U•lh·cniry Press, 1987). Ela argumenta que o 
fcminismo am<rtomo do C0!1>e9' do skulo XX bwcou "bo.ear«" num prosronu qu< 
acabou ••aprisiOu.;t,ndo '' o movirnmro. Sua reSt' hist6rlca lcvama implicitamc:nte n quts.rt\o 
de ûbtr se as bases ecciQIS 8Cri.ieamane funcicmam con\0 o "retor.no do recaJgdo"• 
(undmnentad.a!> em pr4ticas tJCdldcnres) as identidadcs pQUtieas C$tâvei! que ftmdam oc 
movirnanw poUticos sao invQvchneme ameaçadas pela pr6prla iturabilidadc ctiada 
pela gesro frmdtmte.. 

'Uso o termo nwtriz bet~lao longo de toda o œxto pru-a dtslsnar a tl"'de de 
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inrelitibilid • ..t. culturol por meio ch quai os corpos, gincro. e desejoo Jlo norutall:radns. 
Busquci minh:a rdC"rlna-an;aOOÇlc)dt" Monlque Wiuigdc"'conlnltohctcroswxual .. r.em 
rncnt>r mcdtdo. noqudo de Adri<nnc Rtch de "hc:tcr<>5:SClCUOiodadc cornpols6ria" p;w.,.. 
nartcru:v o moddo do>euni\>OI<pmanol6gico bq;cmôoico ch intd•pbdidade do f!tnm>, 
o quai presume que, p.vaos COfPOS suon coerauese (;q.crcm Ktludo (m;Uaalino txpr~ 
tnaeho, fcnunioo ~xprCHot f.!mta), é ~-shio ha~r wn KXO advel, cxpc·esso por um 
gêncro a:t$vcl. que é ckfin1do Opo!ècional e lùerarquiQIDcnte por mcto da pdrica corn· 
pul56fia da hettroSIICXUilJidJde. 

7 rara um;1 d1Ja1~ $ôbrc a dininç:3o &O:olgênero na antropolog.ia cnrururalisttt e oas 
apropriaçôc& c (Tihiœs fcmini,ras des.sa rormuta~o. vero caphulo 2, parte i, "A pernnm1 
criticn do cstrmurah:.çmo ... 

M l'ara um inttrcssnni(! esrudo do bcrda, he e dos armnjos de generos mtJiriplo5 n~ 
culruras muivos BmcriO\nU~ ver Waher L. Williams. The SpMt tmd tiJe. FJ,sh: SltX'tal Di· 
t~ers;ty in Anumcan bulitm CultJife {Bosron: Bcaoon Pr'es:.t, 1988). Ver tamb~m Sherry 8. 
Orrnt r e Harnc.1 WhJttltcad,, orgs:.,Scxu.a/ Mtanin~: The Culturp/ Con&tn.ction of~xua
lity, (Non York: Cambridge Unh·ersity Press, 1981). 1\va uma. an~sc csrimulance e po-
liticamc:ntc sc:n$/vel do btrd.1lhe, dos transe~ e W connngtoâa das dicoromia$ de 
gb~<ro, v<r Su.annc J. Kcs<ler c Wrndy Mcl<enno, G<n<kr. N4 EthiiOIIomtthotk>logiul 
1\piJ'Oil<b (ChiCJ&O: Un1vtr$lty ol O.J<a&o PT..., 1978). 

• Gr.,de potte ch paclu~S>Iemini"•loi cooduzichnos c:unposch btolopa e cb hi>t6ria 
ch ci<nc.a, que avl!iam .,. tnr<res.<s pollticos inrn:ota aas v;lrios p<OœSSO< discrimina
<6rios qu< aubde«m a bosc àcrulfica do scxo. Vtr Ruth Hubbord e Morion ~.ovo ... orgs. 
Genn w.J Grod<r, vols. 1 c 2 (Nova York: Gordian PTe.,, 1978, 1979);., duas edt~ 
sobre fcminhmo c ci~neio de llypatia: A Joumal of Ftmini.st Plnloso/>hY. Vol. 2, nu 3, 
c>utono de 1987, c Vol. J, n" 1, prlma,•era de 1988, e espcci:dmcotc The 8iology and 
Gcnder Study Gro11p• '1'hc lmporrance o( Fcminist Critique for Conu:mporary Ct li 8io
logy", nc.·.na ûldmn ediç:lo (prill'lavena de 1988); S".lndn Hardlns, n~ $(le.nce Quc.stio~t 
in Fomninlsm {hl1:.c~1: Cotnell Uoh•crsicy l'ress. 1986), Evelyn Fox·Kellc:r, Ref/tctionson 
Gemler tflrd Science {New 1-!nvcn: Yale Univcr:sîty Press, 1984); Donno Haroway, "ln the 
"Bcglnning was tht \Vor<l: The Cencsi~ of Biologieal Thcory .. , Si.gn1.· JoumtJI o(Women m 
Culture and So<~'tly, Vol. 6, nü 3, 198 1; Doru)a 1--laraway, Primot4 VisiOn$ (Nova York: 
Routl~dge, 1989)i S:1ndm Harding c: jean F. O'B!~rr, Sex ~nd Sd1mû(ie /nqulry (Chicago: 
University ol Otic•go Pres>, 1987); Anne Fousto-S••rling, Myths of G•nd<r: Biological 
Th<ories Abo"t Womtn and Mtn (Nova York: No non, 1.979). 

10 t claro <j\IC a H1t6ria da taM~~iidad., de FollCIUI~ aprcscnta uma mancir.> ch r .. 
pcnsar a hdt6ria do '"Kxo .. num dado contcx.-o auocêntrico modcmo. Para consadnaçbes 
mais dctJibacbs, ver Thont>s l.acqucr c Calh<rinc Go~Ja&btt, orss- The ~ of tbt 
Alodmt Body: Su:wJJJrytwl Sot.icJ in tl~ t'J'A Û7J1Mrl (llcrkdey, LkiJv<nity of Cahforrua 
rr..., 1987), publicado onpnolmcntc oomo uma ediçâo de /l.tpmMtaii()IU, W' 14, pri· 
mavcra de 1986. 

11 Vt:r meu "V.lriotions on Sex and Gender: Beam·oir, Win_ig, Poucault",ln kminism 
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os Critiqu<, ors:c Sc:yb B<nh>b<b • Druàll• Contdl (l!ooil Bloc:kwdl, din. por Universiry 
ol MinndOto Prm, 1987). 

11 Stmonc de B<•uvoir, Th< Se<ond ~ t!:>CI. E. M. Parshlcy (Nov• York: Vint>&•, 
197J), p. JOI. 

1J lbk!.. p.38. 
14 Ver meu·~ and Gender in 8eauYoir's Seront~ Sa'", Yall' (Tt."'* Sludia., Simon~ 

th &.l~n10ir: \\"it,t:U to D (Àntury, nU n, invano d~ 1986~ 
u Olm.rve-se atl que pon:to ttori-M rcnomenol6gicas como as de S:anre, Me.rle"u·Ponry 

~Beauvoir 1endem a ut.nr o Ct:rmo enc.;~mDfdo. Retirado oomo é de contextos reol6glcos, 
o tenno tende" rcprcs;entnr o .. oorpo" rom<> uma forma de encarnaç!o c, OOnlt<lùente-
memc, ., prcservnr a corrcl.llçflo cxtcrnot c dua).fsric:t emre u:ma lmntc:ria.lidndc: .-ignilîcnnte 
en nuuea·ioJidade do 1>r6prlo corpo. 

tt. Ver Lucy lrigortly, 11~e ,Çex \Vlûc.b ls Not. One, trnd. C'..athèrine l,ôrtèr com C:1rolyn 
Burke (ldu'IC~: Corncll Unlversh)' Press, 198S), orighulmcme publlcAdo como Cttu~t qu• 
"'en esl pa& un (Paru: ~ditiou.s de Minuit, 1977). 

17 Vtr joan $con~ .. Ccndcras;al.J$cful Ouego.ry ofHi.storicul An.&lysi1",in Gendnund 
th< Pot.tks of Hmory (Nov• York: Colull!OOl Univcuiry Pres5, 1988), pp. 28·52, rrpro
dmido da Amnt<an H•storit4J IUvitw, Vol 91, o2 5, 1986. 

11 llcauvwr. Th< S«ond Sc:r, p. xxvi. 
" V.. meu "S<lr and G<ndcr in Beauvoir'• S«011d Sc:x". 
l i 0 i<kJI nonna~ivo do corpo como 4 situ3çlo"' e: como ""imuumenral•d*'e .. é :abra-. 

ç:ado t.liJtO por lkân·ou, cm rel~ :ao ~ .. quanto por Fnnz. Fanon. œm rtsprito l 
raça.. Fanon condui sua anâbK d.1 col~ recorrcndo 30 corpo como wn amtn1mcnro 
dc.libcrd~t":, em qut a libtrdade ~. ~ mlltleir3 ca.rtes1ana, igu.aldadc ~ cap30d:.de oonSÔ(ncc 
de du.vid:u-: •'0 meu corpo, sempr~ bça de mim um hon\em quequelition>:~l'• (FrAttt Panon, 
Black Skm, \VIti te MtUk1 (Nova York: Grove Press, 19671~P-323, publicadooriginalmenle 
camo Peau noire, masquclbllwa (l>,uh, ~dîrionsdu Seull, 19$2)). 

2.1 Em S:,ttrc, o disjunç.Ao ontol6gica radical entre c:onse:il!ndo c: oorpo 6 pane da 
hernn~.l cartc&l:tno de 1t1a lilosofia. Sisnificotivame:nu:, i essa di.nlnç~o ôo l)e~c(lrtcs: que 
Htgd que!ltioma lmplidtan1eote no oomeço da parte "'0 Scnhor c.o l!$cravo" d.- Pc!nome
nologio d() elpfn'to. A on:Uive de: lkauvoir do Suje.ito masatlino c do Ourro rc:minino sc: 
siw.a daramcnte nt1 d• :~l tric:a de Hegel~ na rcformulaçao sartriana dcslôl dialécic, na parte 
sobre sad1.s,mo t m3Soquismo de 0 sere o nosda. Ccitico em rdacjOO;} pr6prin ponibilidode 
dt uma "'tbnese .. tntrt a conscilncia e o corpo, Sarctt ret orna c(c:uVJ.memc il problcm-)ric:a 
cutœ.ana que Hqcl btHcou .suptrar. Beauvoir insis.te em que: o corpo podc scr o anscru
mcmo e a $Jt~ de hbercbdc:. c cm qur o sexo pod~ str a opommidade de utn gf:nero 
qoe n.'lo 1 wna r<tfiaç:lo. .,.. urn:1 modalid!tdc de libcrcitdc. À P'""""'' v>Stn,pot«< que 
t:t:tamos tm prestf~Çt de urna sint~ entre corpo e roosâfnaa, t'Pl ~ a consc:ibu;ia ~ 
comprttndida como cond1ç.io d..'l lïberd3dc. Jksta, conrudo, .aber i.e cssa ~ntese exige c 
nunt~m a d.i5dnç~o onto1ôgica t'turc corpo emane de que~ rompona e, por lbÇ()CÎlÇ'lo, 
a )ûerarquia da mente Jobre o oorpo e do masculîno 50bre o fc:mimno. 
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22 Ver Eliz.::tbctb V. Spelmtm, "Woman as Body.- Ancient a.nd Contcmporary Views", 
Feminist StudieJ• Vol. 8, oll], prùnavera de: 198-2. 

23 Gayatri Spivak elabora deralhadamc:ntc: esse dpo particular de explicaçao bino\ria 
co•~ ato q,Jonit~dor de marginalitaç~o. Numa ctftica ch "autoprcsença do eu supra-his! 
t6noo COgnoS«me") que é cara.c:tcrfsueâ do impcrialismo epi~tcmol6gio:o do cogito filo
.s~fic:o, c:la SÎ(U3 a poil be~ n~ produçâo de conhecimenm que cd•1 c œnsura ~ nmrgcns
que cons.tirucm, por exdusâo a imeligibilid3de conôJ1genœ do regime de t:onhecirne.oto 
dado do Jnjejro: "Chamo de 'poHticu cQmo ml' a proibi-;ao da marginaJjdade que cstâ 
implîcim na. produÇâo de toda e qua1qucr cxplicaçâo. Destc: pooro de \'ÏSta, a es-colha de 
opo$içôcs binoiriat particularcs •.. ntio é uma mera es-tratégia i.ntc:lccrual. É, em cada caso. 
n '?ndîçlo da p<>ssibilidade de centraJ.iz.arlo (corn as dc:5CuJpas aproprisdas) e da margi· 
naliuçAocorrcspondence'' (Gayntri Cbakra"orty Spir.~k, "Explnnation nnd Culture: Mar
sinalia·", in ln Other \rtor/d., éssays i11 Cultural Politics (Nova York• Routledge, !987], p. 
113). 

1
" Ver a test c(lotn as "opressôes dassificar6r.ias'' c:m OleJ'de Momga, "La GUera"• in 

11,{$ Bridge Cal/cd My &ck: v:+itiugs of Radical \Vùnren of Co/or, orgs. Gloria A.nza1dua 
e Chmie Mor.lf,a (No1<a York' Ki<d>en Table, Women ·of Color Press, 1982). 

2.S Para uma elaboraçâo mais oompletn do irrepresentabilidad.e d35 mulberés no dis
curso fnJocêncrrlco, \lê:r Luce lrigaray, .uAny Thcory of the 'Subjcc;t' Has Ahv:t)'l Becn 
Approprimed by Ûlt ·r-.1ascu.l.inc'', if) Spe,ulum oftht Other ~n. uad Gi!Jjan C. Gill 
(lrhac;a: Corne-li Uni"ersiry Press, 1985). !ôgaray parec:e rc:\lcr essa (tse em sua discwsâa 
sobre «o gêncro femlnloo" t:m Sexes el !~rentés. 

2'M ' "'" . "0 - N B omquc wnog, ue ss. Qt orna Woman", FeminiSliSSUbSt VollJ n!2 2. inverno 
del981, p.SJ. 

17 
A 11QÇao de ''Simb61ico" é discutida cotn cem minô<:ia no œpirulo 2 dcstt livto. 

Deve ser c:m~ndlda cotno um conjumo ideal e univers-al de feis c:ult-ur:Us que governam 0 
parcntesco e a significa)âo e, nos ter m<..lS dos esrrururnlismo psÎCilllalftiro, é produçâo da 
difcrença texual. Utlsc:~d-o oa noçrso de uma .. lei pat'er~la '' idcalizada. o Simb6Uco é refor..
mulado por lrigaray, que o apresenra c:omo di$q~rso dominante e.hegemônko do faloœu
trismo. Algmuas fc:mininas- francesas propôcm uma lingunsc:m ;Ùternariva àquela gaver
nada peJo Falo ou pc:·la lei paterna, c: cmpreende.m assim lJma crfrica contra o Simb61ic.o. 
Kristeva propôc: o "semi6lico" como uma dimensâo espcdftcamtt~te materna da lingua
gem, c: tanro lrigaray come) Haèoe Cloux têm .sido associadas à écriture [eminilt.f!.. Wittig, 
entretanto, sem pre r-esisriu a esse movimento, ofirmaudo que, c:m sua esmuura, a lingua· 
gc:m nao é nem mls6gina nem femillisœ, m;1s um instrumenta- aser c-mpregado ~1 pro
posras politk.as d~c:nvolvidas. É cfatQ, sua crença .tm um ~ujeho cog1titivo" que existe 
ames da linguagc.m faciJjmsua comprcensâo daJinguagem çomo însuutnenro, ao lnvé$ de 
um campo de signific.a~(>es que: prcexisre e: cnruruJ'a_a prôpria forma~o do sujeiro. 

2
" Monlque \Vinig, "The Point o(Vicw: UniversaJ or Particular?", FcminUt Jm~cs, Vol. 

3, n'' 2, oUt0110 de 1983, p. 64. 
1

" ••As pt.':i~as rêm de assumir- tamo um ponco de \lista particular qutmJ(j universal, ao 
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mtnos para s.er prutc da literat-ura"', Monique \'Qitrig; 11-te lto~ Hol$C", f"Cninist Isues, 
Vol. -4, n., 2, omono de i984., p. 69. 

31) 0 joroal Questions Feministes, dîsponîvel em uaduç.io c:m inglês como Feminist 
lm-es, defendco &crnlmente um ponto de \'Îsta "tn:uerialista", que considera as prâticas, a 
instintiçâo c: o sJatus con&tn1!dos da Jjng.uàgem como '•bases m-a-reriais" da oprcssâo da 
fnulher. Wittig faz.ia parte do corpo editorial origlaal. Junmmen~e (~)m MonlquePI.ua., 
Whtig argumenta-va que a ctiferença M:Xllal c:ra essendalisra, par dt.rivar o sign:ii:ic.1d0 da 
funç.âo social das mulheres de sua facdcidadc fisiol6gica, mas t.lmbém pôr subsc.revcr a 
noçâo de uma. signifiœ).âo prim:tria dos corpos das mulheres como maternos., dando~ 
conseqOemcmenre, força ideol6gica}t hegcmonia da sexualidade reprodutota. 

li Michel Haar, "Ni.tt'l;Sc.be and Metapbysical Language", 11Jc New Nietzsche: Cou,.. 
temporaryStyle.so{lnterpretalion, org. DavidAllLo;on (No"a York: Delta, 1917).pp. J7 .. t8. 

;u Monique \Vtrrlg, "The Mark of Cender". Feminist Js.u.es, Vol. S, nu 2, ourono de 
1985, p. 4. 

ll Ibid., p. 3. 
34 A lll6sica de: Arctha, escrica originalmcnte par Carole King, t;lJnbtm conresm a 

.narur.-.li:taÇiio do gêner o. ;•Likc a Na rural \'<'oman" é uma fr-ase que sugcre que a "l1arura· 
lidade'' s6 é obrida por nteio de anaJqgia ou ntetafora. Em outraS palavms, •\•ocè (wt. eu 
me sentir como uma. metâfora do narurai"; .sem o "vooê", alguma base desnatnraliza4a 
:wcria revelada. Para uma discussâo adicionii sobre Il aflrmaçâo de Aredla a lut. do argu
ntent.o de Setluvoir de que "a geme nâo nasœ mulht'r, toma··se mulhc:r", ve-r tneu ~.raeau
voir's Phil0$0phical Comr1buüon''t in \~men;, t<nowledge, and Reality., orgs. Ann Garry 
e Marjoric Pc!lfsoll (Rowman and AUçnheld, a ser publlcado). 

.lS .Michel Fouc~ult, org. Hereu-linc Babln .. Bclng the Rca~ttly Disc.o11ered Memories of 
"Ninett.w,f.b-Century Hemurpbroditd1 m1.d. Richard Mc~D.ougaU (Nova York: Colophon, 
1980), publicado originalmeptecornoHerat/iuc&bitJ, tliteAiexitraB. frrese.nt.é par MiciJel 
FouCAult (l'nri!i: GallislW'd, J 978). A versSo francesa nâo conca com a introda)âo apre
seurada por Foucault na rraduç-'o.em inglé:;.. 

16 Ver c:lp(ruJo 2, parre ii. 
·' 1 Foucault, org. HcttuUne 8tibin, p. x. 
JS Robert Stollet, Prtsen·tai.ù:ms o/Gendtr (New H:wCn: Yal.e University Press, 1985)~ 

pp. 11-14. 
l~ Friedrich Nietzsche, On tllé Cenealogy of Morais, trad. Walter Kaufmann (Now 

York: Vincagc, 1969), P- 45. 
40 \V.nig, •Jone ill NQt Uqrn a \'Voman'', p. 48. \Vittigcredlta tântou noçio de "marca" 

do gènero como a de "formaçao imaginiria» de grupos narurais a Colette: Guillaumin, 
cujo mtb:ùl:to s·obre a matC<t d~·rl.'ç:l provê utoa analogia para a M:âlise de Winig !;obre o 
g~rtero em .. Race: et Nature: Système des marques, idée de group narotel et ntpports 
sociaux'', Pluriel, Vol. ]1 , 1977. 0 "Mho d-a Mulbcr"' é um capftulo de 0 segundô sexo, 
de Sea\woir. 

41 Monique \Viuîg, "Paradigm", in Tiomossexi/4/Ît/es and Frenc.h Literature: Cultural 
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COIIt<Xuf Criti<al'lbn, orgs. Et.ine Marks e G<or~Stomboli:m (ldtoca; Corr..tl Univer· 
•itr l'ms, 1979), p. 1 14. 

42 Cl:uamenre, Witti& nûo eompreende • f.lnmx.t coma a etaboraçlo ou reproduçAo 
llngillsrica deum si"emo de parcmesro paremalmcn1e org;miU>do. Sua recusa do e>ttu· 
NtahJn\0 nesu ni\·d lht pmnîte. romprttndtr a linpagem como neutra cm «'11001 de 
B~ntro. Em ltnler n'nt }'lmJis IJDdT< (Pari~; &Lriom de Minuit, 198S),Irigaray cntico 
pttcls.t.rncme o ripo de posi?o huiTQnÎna, gquj caraaalstic:o dt Winig, que afimu 1 

neuttalidade poli dca ede gêncro dalingu'lg<m. 
41 Monique \'(llr~i$, '1"bo l,oim of View: Univers~) OF hrciculu.r?'\ p. 63. 
44 Mo1ùque WhiiB~ ''The Suaighr Mlnd'', Ft.minist /.sues, Vol. 1, nv t, vc:râo dt 1980, 

p. 108. 
4

' MooiqŒ Winig, Tho Uosbian Body, m>d. P.ttr OwM (Nov. York: Avoc, 1976), 
onginalmente ptJbbC11do oomo u <OfPS/nbt<n (Paru: td.tions de Mmwt, (1973). 

·~ Sou gr.;ïtn a Wendy 0\vt'.n por esra fnUe. 
41 Ü doro, o pr6prio Freud fazia umn distillt;!lo emre .. o sexual" e "o gcnir<ll", forne

ctndo a pr6priad'istinç!o que Wittig usa con rrA de. Vcj:1, portxemplo, ••The OC'vclop111enr 
ol dte Sexual Function", in Freud, OurliM of a Tl>«>ry of P.,..,.,,.l,..;,, tr.ML )"'""' 
Stracltey (Nova York: Norton, U79~ 

•• Uma 2tlàli"' m;m abr.lngentr da pooiç:lo laaniana é ap.-e«nada nn v:lrias poncs 
do c;.pltulo 2 deste livro. 

•• Jacque! in<- Rose, Stxuality in tb< ~Id of Vision (Londr<s: Vtoo, 1987). 
ilt jllne Gullop, &ndii!IJ Lacan {lthaco: Comcll Universiry Pfess, 1985); TI1c L)qught-ftr"4 

Std,ttlon: Femhusm and PsyciJOanalysis (hh4lœ: Cornell Univff'Sity l'tm, 1982). 
1 1 "0 que dîsôns-•e a P>kanmse da$ cxphQ196es t<lCÏol6gjcos do &fu<To (econseqüen

tcmcnt<, p;u2 mun, o •mpasse fundamental no lnlbolbo de N:aney O>odorow) E que cn
<IUJnto :a ûJtima sup6t que a inrttrWizaç1o das nomw: grosso modo (unaon~ a premiJR 
b.1$Jca c :a r1gor o ponto ck p;trrid:a da psicanilisc é que n~o o (~. 0 incooscienre revtla 
COI\ttlantcmeme o •fmcaaoso· d;.l idcorid>ldt'' Oncc)ucbne Rose, Saxualuy fn tb~ Field of 
Vision, l'· 90). 

u. N!io ~ tai\·~ de <td1nlrar que a n()Ç'Ao C$1TUturolista sing.ulat de ''a Lci" eœe dara .. 
mente a k:i imerdirora do Velho TCStatncruo. A '"ki pu:rma• cai pon:aoro sob a c:dtic:a 
p6s-csttututalist3, llllliWs do comp.-<a>sfvà =unho da reopropri>Çto fronasade Niew
chc:. NîtnKhe acusot a .. morat doesc:ravo" iudaico-cri~ de cooc:cbcr t lei t:mto cm rttmOS 

smgutru-c-.s c de proibtçoo. A vonrade de poder, por ouuo lado, dcsig11:t ;15 ponibilicbdcJ 
rrodudv-M e mûltipl:u dn lei1 e(ed-vamente denur,tiando a conccpçtlo da ''Lei" cm sun 
smauhuldode como noçlo iictfda e reprtlii10M. • 

" \\:r Coy!< Rubin, "Thinking Sex: Nor"' lor a Radicol Theory of dte PoDtics.of 
Sexwlny",m P"-« and Dang<r. org. Carole S. V,um: (Boston: Roud<d&< and ~ 
Paul, 1984~ pp. 267-319. T:unb.!m c:m Plmn<n ond D.urgr-r, vtr Carole Y.v>œ, "l'lcasur< 
.md Danger: TowordH Pol•ricsofSextlaluy•, pp. l-28; Alle. Echols, '' T'heTiU!Ùngof dtr 
Id: l'<minist Sexuol l'oliriC$, 1968-83", pp. SQ-72; Ambc:< Hollib"ush, "Desire for the 
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Future: Rodicol Hope in Pleasure •nd l'amon", pp. 401-41 O. Ver Amber Hollibough e 
01errre Mor_.ga, •'Whtu We're RoUin Around ln Bed wich: Scxual Silences in Femipimt". 
• Alioe Echols, "The Ne"( Femlnism of Yin and Yang", in Powers <~( Desiro: The Pol.ti<S of 
SMUIIfily, orgs.. Ann Sltito~ Ouistine Stanscll c Sharon Thompson (Londres: Virn.go, 
198'1); H.,.,;«, nU 12, 1981,. •quC$tio ... uo~·, ~. org., Olmrng ro /Vfu.,-(S..keler. 
S..no.., 1981 ); Di ordre EngfiSb, Amber Holhboush e Gayle Rubtn, "''olldng Scx: A Con
vcn .. :uion on $c)t'U.3bty and Femiotsm"', Socurlilt R.nftw, o!! 58, ttdh~o, 1981; B.·u· .. 
bar~ T. Ketr e M1rrha N. Quiruana!es, "'The Complexicy of DeSire: ConV"ersations on 
Sexu•liry and Difference", Ci>nditiQns, /; 8; Vol. 3, n• 2, 1982, pp. S2·7l. 

'~" ;\ afirmaçâo malt pole.mica de Jrigaray tnJvct tc:nh.a sido ~ de que a estrutura di 
vnlv--. com .. dojs U.bios a K tocarem ... cun}ticul o pr~r n~ uninirio e llUr~r6tiCu da 
mt~~ Mta da ·~" dC$S01 duplicidade pelo 010 desrituidor de prw:r da pen"""" 
çiO do pèois. Vrr lripr.lr, Ce au qui n'mut p.u ""· junramentc oom M001qoe Plaza • 
Chô~tinc- Ddphy, Winig argumtntou que 1 valoriuçao dma cspccificadade anatôtruca 
pQr Irisa-rayé ern SJ me1intn uma duplicoç{'io acrruca do discutso tcproduror, que marc.. c 
cmolh;a cl corpo rcmlnino cm ·~p3rrts" aullici.al.s, como ··\>aginn'', "d1t6ri$" c "vul\1;1'\ 
Numa conferència no V.'l&sar College, perg.umar;;~01 a Witog sc cla tinha "'agina, e t'la 
rtspondw q~ niô. 

,, \W um convinctntt arsummro precii#DC'IUt dessa imerpn:uçlO, por Dimaj. Fuu, 
f.ss<•tÎil//y SpMiiJtg (Novo York: Roudcdge, 1989). 

it Sc dcvéssem01 3pheoar a distinçfao dt frcdnc jnrneson entre p;ar6dia c: pauiche, as 
idCmîdadcs gays scrinm mru5 bçnt comprct-.ndldll! çomo pnstjches. Jamcson argument .. 
~1uc, cnquamo a pnrôdla cc:n1 al&taJlta simr-:~n:. c:om o orig;lnnl de <lUC 6 c6pja, o pastiche: 
quotac.~na n possiblhd;ade deum .. origi.n:,t··, ou, oo cu;() do &~ntro. rc\'da o "'migin:al'' 
oomo esforço tu>I..,.OO de "copt.r" um ide!l! l•n""'srioo q"" Dio poele ser c:op;ado sem 
fraawo. v .. Fredric j:.ncson. "Pmanodem"m :md Coruumor Socie<y", '"The &INI.,.. 
lhttiC: E.ssay.s on lbstmodnn 01-lllln', org. HA ~{CT (PoM To"'Meod, WA: &y rrm~ 
1983). 

2. PROIBIÇÂO, PSICANAI.ISE E A PROOUÇÂO DA MATRIZ HffiROSSEXUAL 

1 No $t'me$t.te tm qua cscrcvo este: c-apCrulo, c:srou lecionando sobre Na collmia ~nlll, 
de Kafkt~, que de!ltrcve um Instrumenta de cormra que forncce umJ intetCSS3nte analogi~a 
p.tra o c.1mpo contemporâneo do poder, c p.micuJarcneme do poder m3.KU1Jnasta. A nnr· 
ranva besna repni~te em JU:a tentx1va de COl1tar a hi~t6f~:a CJùe saou6cut:J: eue 
uuuumenro como p>rte vnal de"""' tr.ldiç.lo. As Of1ti"1S nlo podem scr r~ e 
o mapa que poderi:a ll'V.v :c chu tom.Ou·-st ilegrvc:l corn n p3!1Slr do tempo. Aquclcs a qutrn 
ÎS$0 poderiuser expllcado nt\o f:dam u me1m:cl(n_gu.1 ç n7m cëm coml) rewrrcr :1 tr.tduçoes. 
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N• \'ttdadc, nâo é possrvd imagin:ar plcr.uunane a m~ui..na em sj; a~ partes. nao ae 
en<:;.~ixam nwn todo concebfYc), de modo que o Ichor~ (orçado a imaglnar seu estndo de 
fnsmemnçâo sem recurso l'l u1t1n noçâO ideal de sun integ.ridade. lsso p~ue« ser umfl 
representaç-'-o Uteral da noç.Ao de: foucauh de que o "poder''se tornou t~o difuso qqe j~ 
n:to exu.te m-ais como tot.tlicbde sinemârica.. Derrida questiorua ill amond.ade prob!em!tica 
de !al lt1 no COD!txlO de "Bdoc-e ohe Law" (Dtrrida, "Bdore tbe Law", 10 1<4/1» and tl~ 
CIJ,tt<mpotary Cnt~<Q/ Prr{om<anw Cent mary Rndu'8S. org. Alan Udoff fBioom;ngoon' 
IndJilOa Univers.ity Press, 19871). Ele subestima o ;spec:[O injusnfic6vel radical dessa r~ 
pte~s:.o por meio de umn rccapitulaçAo narrativa deum tempo nmcrior b lei. Sig;nificari· 
vatncmc, mmb6m ~ impo~fvcl articular tUna crlric:a dess;.1lei atrav~s deum recurso a um 
tempo Mtc:rior ). lei. 

1 Ver Catol !.!acConnacl: e Marilyn Stnllhcm, orss- N.tw., C..lture and G<nder(Nova 
York: Combridge Uruvcrsuy Pr..., 1980~ 

·' P.u:. wna discusslo maiJ completa de~ tJpo de qucnôes.. vero caphu.lo de Donna 
Har.way, "Cender for a MarXJU Dlctionary: The Se:xuaJ Poli tics o( a Word", in Simiarrs., 

Cyl>args. •nd \Vomen: Tlle Rolnwmtion o(Nalllr< (Londres: f rce Assoâarion Books, a str 
publieodo). 

4 C'21yle R»bin comidera <XCtn~etlreeue proœuo em "The Traffic in Utomen: NoteS 
on me 'Pohtic:d EcooO<ny' of Sex", ;n Towanl M Anthropoiogy o{Wwnm, org. Rayrut Il 
Rc:iter (Nova York: Monthly Review .Pres.s, 19?5). Scu ms::Uo std., pouetiormence, um 
ponco central deste caplrulo. Ela usa a no~âO de noiva-como-dott, do ensai.o de Mauss~ 
Essay on tlut Gifi$ plta tllOStrar como ~ muthcrcs como objeto de troca c!ccjvamcnte 
co.nsolidam • de!i1'1em o vfnculo social entre os homens. - --

' Ver :laUde L<'vi:S.ro-. "11ie Pnnciples ollŒuliip", in 'TIN! f.ltmtntary StnKturtJ 
of Kinship (Bosoon: llea<on Pras, 1969), p. 496. 

6 Ver ja<qll<S Derrida, "S~ s;gn, and Play•, in 'TIN! S:ruct1111liisJ ConhWm)l, 
orgs. Ri<hord Mock.scy e Eusene Donaoo (Baltimore' Johns Hopkin• Univmîty Press, 
1964)i .. Unguis-tk'i and Orrunmatology", in O{Grammatology, trad. Cayatri O..akravony 
Spivo.k (1\altimore: john' Hopkin$ University Press, 1974); ••l)iJf~r:o:Ul ce"' , in Ma:rgins ()j 
Philosophy, tnld. Alan Bw (Chicago, Univen iry of Cbioago Press, 1982). 

7 Ver Uvi-StraUSS, 'TIN! f.lttnortary ~of Kimbip. p. 480; "A rroca- e, con
scqûc:nttmtru~ a regra de~~ 2 express&- tem em .si um valor aocial. Propiàa 
os meios de manter os homc.n.s vinœJados. .. 

• Luce [r;Fay, SJ>«ulum of tht Other Woman, trad. G'illian C. Gill (llhaœ' Corne!! 
un;veniry Prm, !985), pp. 101·103. 

~ Pode·$e ccmsiderar a an4J:i~ literiria da obrB de Eve Sedgvick, Belwetn Men: 'English 
UttrDtur .. nd Homosod41 o..ire (Nova York' Columb;a Univmiry Press, 1985), >luz da 
descriçjo de Uvi.Stt'""' cbo attuiW"OS de reciprodcbde no interior do pweniCSCO. s.dg· 
widc. araumema d'cô,-..mcntc que as lisonjeiras a.cenç:Oc5dispa~sadas às mulheres napoaia 
romlntica $3Q uro desvio cuma e1abwraçâo do dae10 homwocial mrtSC'Ullno. As mulhcres 
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do "objc<os ~ocosl de ltOca", no senrido de quo med:i;lm a reliç"' de dcsejo Ida re
conhC'cida emre Q$ homttl$ çomo objeto u:plicico c aparetue do discurto. 

l\1 Luce Jrig3ray, Sexe$ cl parent(s (Pari$: ~dirions de Minuir, 1987). 
11 Uvi..Strauss perde doramtnte a opormnidodt de an:ali$ar o lnt<'.sto t.anto como 

(antasi~ qrumto como prAriea social. j~ que 1U du:u de modo algum ,5.0 muwamem~ ex• 
dudcnoes. 

Il Uvi-Str.I<ISI, 'TIN! f.l<mnrtary Sml<tontS of Kimbip, p. ~9 1 . 
1' Scr o Falo é .. enarnar"' o Falo camo o lupr e-m que ele penetr~, mas também ~ 

cxpressar a promeMa de urn rc.tomo ao gm.o pr6·individuada o que caracreriz01 a relr.Çllo 
lndifcrenclada com n m!\e. 

t4 Oedic:o um caphu.lo ~ ~propriaçAo Jaconhu·u• da dia.lética do licnhor edo escravo em 
Hegel, dutnado "la<on: Tht Opacity o( Desir<", em meu Sub;«11 of O..iro: Hegtlian 
Jl41tctir>ns in Twmtr<th CLntwry !Tanu (NOYI York' Colwnbia Unn-cnuy Peas, 1987}. 

U Freud eotendia que a conquisra da femirûlldadc- exigi2 uml dupla Oôda de recala· 
m~nro: .. A mftÛ.Jlôl" tem nllo .s6 que uan5fcrir sua IJgaçgo libidinal da m5e para o pai, como 
tnn,Wrn deslocar o dt$CjO pclo pai para omro objero môlis acdclvel. l1ar01 um rd-ato que: 
d-4 um cullho quasc mftito 1 lOOri3 de tacon, \'Cf Sor:ah Kofrnan, 'nul l!nigma o{\Y!omam 
Woman ;n FreutrsW+itings, trad. Catherine Porrc.r (hbaca: Cornfll UnJversiLy Press, 1985), 
pp. HJ-148, pobHe>do oroginalmenre como Cmigrne tk la femm•: l...D femme dms kt 
tai .. tk "'-"d (Paris, ÛdOC» c.b1ée, 1980). 

"J.""i'"" Lacan. "The Meanlng olthe Pb3llus", in fi:minim Strw/,ry: Ja<ques ~...Dean 
and 1hc &ote Freudiennt, orgs. JuUet Michel e Jacqudjne Rœe, nod. jac;queline Ro'e 
(Novo York: Norton, 1985), pp. 83-SS. I"A slll"IO"'~o do falo", IJICriws, Rio de Janeiro, 
Jolie Zahar Ed., vers~o br ... Vera Ribclro, 1998, p. 7011. Doravonoe ., oelerêncios de 
PilsiOII a..,., ~rabalho lr5o apat<C<1' oo pr6prio tcxto [conforme a ediçto br:Wicira). 

17 Luce lrigaro)l Q sut q11i ,.-.., ..tpou "" (Paris: Ûtions de Mmuit, 1977). p. 131. 

ta A literamra ftnûniJta sobre a mascarada E. de-amplo espearo. a tenr:aùva Je rcstnn&e 
aqui a uma_ an;i!jSC" da mascarada em rdàç~o l prob1anâtica da exprcsslo e ;\ flttformuti· 
vidad4. fm o utms palnvro.s, a quesdio aqui ~ saber .sc a mascamda ocnltn uma feminjjjd:Jde 
que podcrja ser entendld:a como genult1a ou autê.ntica, ou 5C- a maswadn é o meio pclo 
quai a feminilidade e as controv&sias sobre SUII "'aulenticidade'' $!iiO produz.ida$. Para wna 
dos<us>iO mais <010plcta da apropru.çAo fcminiita da m...,.,..da, ver Mary Ann Domo, 
77,., o..rr. 10 o..rr., ·n,. w.,.,.,,.., Film of the 194/Y• (BIOOIIlin&ton: lndi.ana U.U•en•ry 
Pras, 1987}; "Film and Ma5(jucr.idc: Theot111ng the Female Spea01or", &run, Vol. 
23, n'IJ-4, serembro-ououbro de 1982, pp. 74-87; "Woman'& Srake' Filmmg the Fcm•l< 
Body", October, Vol. 17 • vc.raode 1981. G11y:nrl SpivakaprelSC!nUl umo lei tura ~timulnnre 

da l'nulber-c;omo~m3SCtLrado, inspirada em Nieruclte e Derddo., in "'Oisplaccmem and the 
o;scourse of Womon", in Displaumerrt: Derrida and Afur, org. M~~rk Krupnidt (Bioo
min&to•" lndW!a Uruvcrsuy p,..._ 1983~ Ver wnb&n "ffinaae Gcooesques' Camival and 
Theory", de Mary Rus.so """king Paper, Ccnt<r lor Twœricth.C.nrury Swcfies, UruYU· 
sioy ol Wi.>eo.Wn·Milwoul<cc, 1985). 
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19 N<~ p3rtc&cau1nte dtSre caprrulo, .. Freud e a mtl~coli.a do gêneto",1cn1o aqucma· 
riuv o &ignû~o central da mt.I!Wc:oli:t como conscqüência de uma uister.a rcnqadôl~G 
aplicaM< 110 !abu do incc:sro, que lunda .. posi~ - c o &fll<fO por m<IO d.l 
illstiwiçâo de ce<<» (onnas de pcrdas ~ 

VI Signffianivameote, a cfiKuu;io dt lac:m sobr-t s Usbic:a ~ contfpu.. no tc:XtOt 2 sua 
di$cussào cb friGidtt. como que 2 wscrlr metonimic::unenr~ quo o labt~Jusmo con:Ulrui a 
ntgaçâo ct.. ..xuabcbdc. Uma ldrur• adidonal cb OJ)<nç;lo cb "ncgoçloO" ne ... ! . ...., t 
mais do que r~:tQmc:nd:ub.. 

li Joan Riviere, '"Wonu.nhneu as 11 Mrutqoc:radc: ... in FQmJationJ of f-antasy, org~. 
Vic,or Burs)n,J:un" Oon>ld, Coral<:lplan (Londres: M•rhuen, !986), pp. 35-44. 0Mtill0 
foi primcinuncnre publieado em 11J~ lnlcmalicmal ]<JJCmal of l'sychoartoi)IJU. ~1. 10, 
1919. Doravancc. at re(erencias de- pâ.gjnn a esse: crnb~dho apartcerûo ,o prôprio cc::xro. 
Vtr '.ambém o cxc~lcme em1•io de Stephen He::~th. "joan Riviere ond dlc Mnsquctadc". 

l2 Para umo rcful'nçtio tonfcmpor{lncJ dessns infet~ncius tao (lbvÎns, ver Esther N(wlOn 
e Shirley W..lton, "The Ml$undmrandmg: Toward. More rrease Scxuol \'()Ctlbulury", rn 
Plcasweand Danger, org. Carole V;m<e (Boston: Roudedge,J984). pp. 242·2.50. Newron 
e Walton est~d«tm d),),tmç()es enrre idenrid:Wes er6nClJ, SX~Fti.s c_r6flc:os t acos er6nca... 
c monram como po<km cxisnr radicus desconrinuicbdes entre e5tilos de destjo e tsulœ 
de gtncro, de modo 'l'"' .. prelertnci.os <r6ticas nio pod..., sor dm:mmcni'C inlen<bs a 
panir da aprc.scntJÇAo ck u.nu ickncidâde er6tic::a cm contc:xtos JOCiai.s. Emboc-a eu conJÎ· 

dcre wa oo4lùe (otU (e cor.joa), fOC>o imasû=><Jo&C ess:n Cllr&O'l"' nlo lAo<!., pr6prias 
cspc<l/icas dos conrcxroo d!JCUI>ivos, e se nilo t •erdadc que ..,. upo de lnosmcnraçio 
da se>U:ùidadc cm "par,.,,., lnrcvanres s6 laz senti do como conua-esrratlp:r, p>ra rc.furor 
a unificaç-lo reduci01\Î-51a deud tc=rmO$.. 

13 A noçâo de "oricni>Çiio" •exual foi habilmenreœloc:acb em quesllo por Bell Hooks 
ln km;nisi 11Jcory: Prom Margin to Center {Boston: South End l'ra~., 1984). El~ sfirma 
que isso 6 mna re1flcaçt\o que s:inallza falsamemt-..uma abertura para todru os membroll' do 
.. xo que 6 deslgnado como ob,ero do dcscjo. Emboracla con reste o u•o do renno porque 
de pQe tm fJ ilt.lit!i.t, a .1uronomi:a da pcsso:l d~crlm, eu enflld1..3J'Ia que os JJr6priai ''onc:n· 
•açôe$•' rarnmcnce~i\Q fixns, ac é que jil1nais o..slo. bbv.irunente d:t-t podcm mudor o,o longo 
do rem po, a cst;'\0 ubcrttl~ Q reformulaçôes rulrunûs que nâo sâù de- modo algum unfvoet\s.. 

l'l Hc:aù1, 01jO.UIIUvicre and the Masqucrade", pp. 454 61. 
21 Stephe.n Hemh desraaquc: .-.sir~~o que Riviere mirent ou como mulhtr intdcau~ 

a compctir pôr rcc:onhccimcnro pelo tstabli$/nnt:nt psic:anaHtico .sugerc p~nlelos marcan
tes, sc nâo uma idcnufimçOO pur• e simples, com o arud.isando q\K ela desctt'\IC tm stu 

artigo. 
l'Jacqueline Rou, in Fmrinin• S..V.lity, <np. Miocb<ll e RoJC, p. 8$. 
27 Jacquebne Roi<. "lnuocluaion·ll", in~ Sc=l<ty, orp. MsiCbcll eRos<, p. 44. 
,. lbUL.,.. 55. 
~, ROO< àiric:a o trabolbo dt Moumphs s.iouon, cm particuLv por nilo comegulr 

c:ntc.nda a lncomc:nsurab•licbdc emre o simb6lico e o tt.al. Ver suil La saualttl fhnin;ne 
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dans (ad«tri~ {rtudm"" (Paris: ~dirions duSucil. 1976). Esrou tm dl.;cb oom Eltzab<rh 
Wecd, porter disamdo comiso o tmptco-amidesenvolvimcntisca tm ~n. 

lO >m Friedndl N'temdtc:, "Fir" Essay", in TIN Gmtology o{ Morlll<. W.rlrtr Kauf· 
maon • .,..S. (Nova York: Vonr:qpe, !969). p3f11sua~da monal doacr••o.Arjui<Ot'nr> 
cm rodos .... .., aairoo, Nieruchc: lUJPIII1<nOlquc O.... f aiado pela """'ode de podcr, 
como um ••o au10<kprcaarivo, c ~ a rccupe:raçâo da vonrade de podtr a panir &osee 
comauto de au1o..ujôçSo ~ pœsh'CI por meio de.uma reatirmaç~G dos pr6pti0f podtr~ 
criati\'OS que produtlram a idtia de Deuse, par:ad:ax-almane, da lmpottnc&a hwnana. Vigi'ar 
e punir, de Foucaul1, b;~Jeia-st claramtt\re em A _gmealogia dlJ moral, mals cbr<1mcnre no 
WSegundo c:Juaio", nssiln con1o em D~brcak. r.ambém de Nic:ttsd,e-. Sua distlnçt&o entre 
poder produtivo e Ju•.·fdic:O mmbénl e.stti daramcnre enraizada na an6Jisc de Nieu.sche da 
auto-sujclçiio dB vontadc. Nos fcnnos de Fnucauh, .a, consrnt_çiio d..tlei jur(dica é deho <lo 
pOder produtivo, m:u ""' t(ellO t ill que o poder produtivo insmui sua. JJr6pritt ooulraçJ.o 
e s-ubordinaçno. A C'rfricn de J..nan por Foucaulc (ver HJ$1.()Yy of &xual,ty, Volumq/, An 
Introduction, trad. Robert Hurley[Nova Yock: Vontage, 1980), P• 81) e a hlp6reso reprcs· 
si \l'a geralmcnrc dt~o œnc:radas no sratus $0hre deretmioado da ld iurld1C'L 

11 lrigaray, Speculum of the Oth<T Wom.an, pp. 66-73. 
J.l V.t Juba Ktili<Y>, ()<sire in Langu•ge; il Scm:iolie ii/>J1ro'Kh tour ..... ,. •fUl Art, 

org. Leon Ro<tdlu (Nova York: Columbia Ucivenity Prcso. 1980); Sol<~l Norr; Oipr<$rion 
d ml/411(0/,. (Paris: Callim.vd, 1987). A lci!Ur.l de Kri5!ev• cl;> melonroha ncst< ûltimo 
IU10 bascJH< tm pane noo acriroo de M<lmi< I<ldn. A mcLul<oli.t ~ o impùbo nwricicb 
voltado comra o Qljdro leminino c, assim, .m 6gada ao problema do nwoqWmo. Kris
ttva parec.c aonw a noçiO de: lJ#tsdo primSri.a ncsst tcXtO_, e difncnc:•:u outx.os sq;undo 
seu ob;eto prinWio de agtc:si'IO ca mandra camo des .se rc:oJSan1a c»mecc:t 0' Mt::IPin.itoS 

que desej.am malJ IHofund.J.menre rometer. A pOSiÇàO awœlm~ ~ mim compru:ndida 
como um sadismo vohado pl)f.l fora, ao passo gue-n femini.na é wn rnalloquismo voltado 
para dcntro. P.a.ru Kri$tt:VA, a •nel:mcoli;. é uma •trist:e'l<l vo)upruo..~;a .. que partce Hsada ~ 
prodiJ,-çjO $ublin1ada dn am:. A form~ mais de-~ada dessOi sublimaçao parc:c:c centrar·se oo 
sbfrimc-nro que 6 $U:l ori&tm. Co•no resu1mdo, Kri$teva conclui $CU livro, abruptn e um 
pouco polcunicaJJlènce, e.na.lrecendo as grandes obr<!$ do moderuùmo ((He orricul:un a 
es-tnuurn tr6gico da açlo humnna. e condenando o esforço pôs·mode:rno para gfirmg,r, a() 
invé$- de sofrer, as rn'lgmtnroçôn comernpor~neas da psiquc. Put'.a um<l d•scuf&lo d.o ~pel 
da melancolia cm "Mothcrhood Accordlngto Bellini", 'iff o ~p(wJo 3, partt i, deStt Jivro, 
"Acorpo-poUua dejuhl Kristcva". 

' 1 Ver Frn>d, "Th< Eco >nd rhe Super-Ego (Ego-Jdcol)", TM ~ ••d tl~ Id, 1r>d. Joan 
Riviere, 0111- james S<n<hcy (No,.. York; ~omm, 1960), pubbcado ori&>nalm<nre cm 
1923), p>ra a drSCUS$lio lreudi=a do lutO < damdancoli• e •ua r<laç;\o corn o q;o e • 
(omuçiio do =trer, OMÎm como para sua drs<us>3o d .. r<IOI~ alrcrnllU<lS P""' o 
conffiro cdtplatiO. Sou gnra a P:rul Sdlw:>ber por t<r'<lle sus<fidoc>sccoplndo. As ào~ 
de "Mournans and Mdond>olia" se r.ftrcm a Sigmund freud, GormJ l'ry</JOiog~CJ~ITI><o· 
ry, 011. Philip Ricff (Nova Yorl<: M~l•n, J976). e apor«eroo a1<81Jir n<$te caplrulo. 
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,._ Para UJOa disruss,âo intCteSSalUC sobre a "idenclfi~o'', ver Richard Wollhc:hn, 
"'ldenrificatiQn and lmnt,oitltttion~ The fnner Structure of a Psychk.M.achanism,•, ln Frttud· 
A Collectlonod Criûca/ Ewzys, org. RidJ"rd \'Uollheim (Garden Ciry: AnchorPre..,1974)1 

pp. J7i-19S. 
l.Ç _Nicolas Abrnham c Mnria Torok opôcm-se a e.11sa fusllo do luto coma melnncoUa. 

Ver nom J9, adianre. 
,.,. Para nma tMrio psiauuilltil'a que défende u.nta djstinçâo t:nuc o supercgo coma 

mec.1nimto. pun'hlvo co ide::.l de ego (cQmO idê-.1lizaçao que serve a uni desejo narcfslao)1 

di.srin!JüO que Freud dartunturc n~o laz en1 Tht Ego· twd the.Jd, podcmosoonsultnr Jahine 
OJ:ls>eguC<.Smirgdl, 11~< ~'<>·ld,ra/. A ['sycl!ologi<al È$$t1y on the Mala dyo{ t!Je Idtal, md. 
Paul Barro~l; com-introduç~o de Chri.sropher L'3sch (Nova York: Norrotl-1 J98S), origi· 
Jmli'ne:nte publicado como L'ideal du ~uoi. Xu tcxto ~prC$Cntôl um rnoddo ing!nuo do 
deseovolvimenro da.sexu~lidnde~ o quai degradtl ;:~ homosscxu~l id~ee travp règ_ularmente 
umn pvlémiœ com.ra o. (em.inismo e contra lac-.m. 

17 Ver Poucmtlr, T!Je History o{Sexualhy. VOlume 1, p. 81. 
•8 Roy So;hafer, A NeiU !.aJWwgc- (or P.s)~Jm.An.a}ysis (New Haven: Yale Universh 

Press. 1976), p. 162. As disrinçôcs :~m-crion~s deSchafer c::ntrc as_ vArias es~ies de ince) 
mdizaçâo -inuoicç.~o. lnçorporaçâo_, idcntiflc3çâo- mmb6n o(erecem .interesse, in RO) 
Sc:haf~r~ Asputso(lnlt-'malhaûon (Nova Y.ork: lnœrnarional Unlversiry PressJ 1968). Pam 
uma hist6ria; psittm:ditic.a dO$ termo!l intJmralit,açtJo e idtnli{ica,6o, Vt'.r W. \YI. }4cissner, 
lnte.malizatiQft in Psychoanafoysis (Nova York: lnrcmational Unh•ets;ity Pcess, 1968). 

~19 Essa djsc~sâo de Abrnh~m e Torok b3scia~ em "Deuil ou mélancolie, lçurojec.ter~ 
incorporer, réaliré n'lémpsychologique ec fantasme·~, in Z:bœn:e elle nO)•çru (P;tcis! Fl:tm· 
marion, 1987). P-arte dessa djscu.ssâo podoser C:fltO,tltrada ern ioglês em.Nicoias Abrahnm 
e Maria lbrok, ••rn rrojçc:Q on-lnrorporarion: Mourn-i ng or Melan·cholia ~·, in P&)'tiHxmalysis 
i.n (.,-ance, orgs. Serge Lcbovlci e Oruliel WidJoche:r (N<>va York: lntematiot'fal Uni\~ersîcy 
Press,~ 1980), pp. 3-16. Ver trun~m, dos·mcs.mos .auçores, "Nores-·on the Phantom: A 
Co.mpltméht to Freud's Metapsycl,ologft, iJl '11Jè1Hal(s) o(Psychoaflcly~, org. François-e 
Mchzcr (Chic~go' Univeuity of Chieogo Pres.<, 1987), pp. 75·80; e. "A Poedcs ofPsychoa
nalysis: 'The l.osrObje<t-Me'", Sub>ta.m;<, Vol. 43, 1984. pp. 3· 18. 

4~ liitl"ray, SJMcuJ.on of the Othcr \1/oman, p. 68. 
41 Ver Schafer, A New Langu<~ge ior P-S)~hoanalysis, p. 177. Neste seu trabalho e no 

ante.rior1 Aspects of lnlernallz-ation, Schafer deLxa daro que os aopO$ dos espaços int'tr .. 
nalizados sâo construçôe.S Fantasisriqt.S, mas n~ processos. lssQ colndde clarameme, de 
uni~ mane.ira mulro inccressame. corn a rese apresemada por Nicbol;as Abraham e Mâtia 
Torok.. de que '-'a lneorpora)âô é rner:unente uma ratua.sia que tranqUil.iz.'l o ego'" ("lntrO• 
jection~lncorpqnui6n", p. S). 

42 Cl:u:amepte, este é o fundamento reôrico de T11e Lesbiqn Body, de Monique Wittig, 
trad. Peter Owen (Nova York: Avot\, 1976)A o qual Sllgtte:que o corpo (eminirio hel,'eros.-
sc:xu.-·\lizado ~ comparci,mtn,Lalizado e rornado sexualtne:nte nâo rearivo. 0 ptOtdsO de 
dcsmembrrunemo e rcmembrameotQ desse corpO p<>r meio do ato sell:uallésbico realiz<1 
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:.1 <•inve.r1oi.o" que revela o ..::hamada corpo inrtgrndo·oomo complel'atnente dcsint~r:~do e 
deserori~1.do, e a corpo "litcralmerue'' desimegntdo eomo c;-tpnz do praur se.xu-al por 
ml!io de stlassupcrffc.ies. Signiftt;l.ltivnmentc:, nAo b;t-.superffci~ ~toivc"isne$$t'S-corpos, pois 
() princfpio poli rico da hetcros.sexua.lidadè compuls6ria é è:01nprcendjdo '-'Omo dctermi
nnnle do que c-onta con'lo corpo rot.ll, tOmpl~ro c anammicnmern:e disiÙ:It<). A n-arradva 
de Wiltig (que é ao mesrno tempo uru:nm_tin;srrativa) quesriolla essas noçôes cuhura1meme 
consrrufdàs sobre a·lmegrldade corporoJ. 

"3 E&sa noçAo de qqe ~ tup-erHcie do corpo é projeradn 6 part:ialrnenle :.n:iculada pe:lo 
pr6pdoconceito (ré:udiano de "ego corponi.l". A;~firmn~o de Freud de qUt: "o ego é â.ntes 
de rnals n.ad3 tlm ego corporaJ" Cfbc (f.gt;J aud lite Id, p. 16) :sugerc <}uc: hâ um conccito de 
corpu que de,ermin;~. o deseovolyimento dQ ego. E. Freud continua (1 frasc acima: ''lo 
corpo] 1l!'IO é mc:rnmente wna end.dJde Sup~ficlal, mas~ de mesmo a projtÇâo de wn:l 
super(icie." P::r.ra uma inter.essaote discussâq da vjsl:o de Freud, ver n.îcbard Wolhttm, "The 
bodily egv", hl Plri/osoplJÎ«<I Essay! on F11ud1 Ortl'· Riolurd Wol)lt im eJamesHopkins 
(Ca•nbridge: Cambridge Univcr$ity Press, 19-82). Para wn rela[o provocativo do ~cgo
pel~'",.que_, Lnfelizmente, oâo consjdera !mas.impUcaçôes peta o corpo tiexuado, \•er Didier 
1\m.ieu, I.e moi-JMau (Paris' Bordas, 198$), publicodo em i.nglês como Tl.- Siôtt flio: A 
Ps}'clwan~lylic TIJrory of the Sel(, mJd. Chris Turner (Ne\\' Haven: Y~le Unh•èrslty flfess, 
1989). 

H Ver capftulo 2~ oü 4. Doravance, a5rcfer!.ncias d~ p:igin3 a ess~ cns:~io apare-cerlo 

no texro. 
4·~ Ver Gayle Rubin, '-Thlnking Sex: Noces for a Radkal Theory of the PoUdcs. of 

Sexualily'', loPleasure am! Demg~r, pp. 267 .. 319. A <lprcsemaçâo de R1.1binsobre poder e 
S'eX1.];;llidade, na confcrência de 1979 sobre 0 segtmdo sexo. de Sjmone de Beauvoir, oca
sionou uma modific0l~50 importante em minha ll\aneira de pensar sobre ostatus consTruf
do da st:xuaHdade lésbica. 

4fl Ver (ou, mt-lhor, n!i.o vu) joseph Shepbtr, org., lnccst: A.Bio:soâal View (Londres: 
Aca.daentic Pre:ss, 1985). para uma cxplic;t~tio derermini!ïta do inces.to. 

47 Ver Miclie.le Z. Rosaldo, "The Use and Abuse of Amhropology: Reflections on 
Femini$1U and Cro:>s·Cultural Undersranding .. , Signs: journal of Women iu Ouf turc and 

Society. Vol. 5l nit 3, 198(). 
4ft S.igmund Freud, T11tec éssQ)•s.on theTbe()ryO$SexuJJUt)•, trad. james Strachty (Nova 

YQrk' Ba~ic Books, 1962), p. 7. 
•~ Peter De\\1$ sugere, eJn T1Jel..bgi<;s of Dtsintc,graûmr: Post-Stnlcturalist 'Tf)Ot~bt and 

the CJaimt of Critka171u;ory {Londres: VerSo, 19&7), que a apropriaçâo de Lacan do 
Simb61ico de Lévi~Str4lU$S envolve um c:onslderâvel estrcit:unenlo do c-onct:ito: "A ndap
caçâo de Lévi-Suauss por Lacan cransrotnlfl os 'slsteroass:imb6licos' m6lriplO!t. dttqutle cm 
umn ordem s-itnb6lica ûnica, e permanece [-a] negllgfncla das possibUid-ades de shteutaS de 
sen ri do que promovam ou muscartm as relaÇÔC$ dt fo[ça ·• (p. 1 ()S). 
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3. AlOS CORPORAl$ SUBVERSIVOS 

1 f~ .. p.ane ... A corpo-polfno de julia Krisc:ev.J .. , f01 ongutalmtntc pubtacb em 
1/yp.uoa. n• tdo1.\o "'r«"" .abre > Fil-'ia fenunista Fro>n<:n>, Vol. 3, n" J , onvemo do 
1989. pp. 111-4· 118. 

1 julia Kres.1ev.l. Rn!Oit~tro,mlbetJtla~~ rr...d..~'Lnpl'~ Walker.commtroduÇlo 
do Loon Roudoet (N~v• York: (".olurnboa Uni•·micy PT=. 1984), p. 132.0 ta<oo original 
é La R.P.r'(')lutrtm elu la11gu~ poqllflll~ (Pan~: Édnions du Seuil, 1974 ), 

1 Ibid .. p. 25. 
.. julia K,I,.UI'I,\, Dtslr4t "' I..AI(,~Jii),_~ll. A Semiotic Af!prti(iéh l() Lctcmtttrc <Jnd Art. org. 

Levu S. Roudic1., tmd. 1"homM Gorz., Alice .fardine c Lcton S. lloudtc:Z (N<>va York: 
Cohuubia UI\IYCUIIY t>rét\~>, 1980), J>. 135. Trata·sc de tun.t colclllncO'I de c:n11~1iOS coruplJa .. 
d.\ o p.1r11r de duns (QI\tt5 difcrt nte$: Polyloguc (l)acîs: ÊchtiOI\S du Scull , l9n), c 
l:ruttH,JtiX'i'l: Réd\Crdu.-s pour une sCm:mal~·se (Paris: Édinons du Seuil, 1969). 

' /b,J .. p. IJS • 
• /bld., p. 134. 
• 1/Jid .. p. 111\. 

' IU.d. 
'1/nd .. f' 239. 
'"IU.d .. l'l'· 239 NO. 
Il JIJ,d... Jl 140. P .an um.l .atûl1-.t emcm:unenrc in.taes.unu· ~ 111C'tl!OC'a.s R"ptodu-

1ar~ romo dc\crtl1vas do 11-rOt:~.s..~ d~ m-1nwubdc: poétic:a. ver \\~ Q\\'t'n . .. A Rtddle 
în Nmt Syll,,blc': lcm.1le (.u:Jhvlly 10 dlc Poerry of Sr lvJa Pl~uh"', toc:: dt dou1orado, 
Uni,•cr .. id.;lt!t •le Y.\IC~ J'>fr:~n~mconro de lnt;lés, 1985. 

I .L Kn~tcv." l)t,,a ut J..~mJ.:uJ.\~, p. 239. 
" thid., r· tw. 
1-4 (i;lylç Ruh11'\, .,.The Tr.1ffic 11\ Womc.n~ Notes on the ·~111 1c.'ll E<:onomy• o( Scx'', in 

~lbu:. 1RI un 1\ntlnoJI()IO![)• o/ \~'omen, lbyna lt Reiter, or~:r (Nov~ Yo• k: Monthly Rçvitw 

l'rc>S. 19l ). p. 1 ~2. 
1\ v,r Jl,mquc·rr , ~le Pl.u;\o. 209~• : D•l"pmcrbç:ln ... do e'!prrho", d e !:\Creve que csm 

~ 11111a ~·'P~•tlnJc h f"ccrt•c., dn p·u~t.l, (;01\.\CqOcnrcmcnte, .b <:rloçO~s ~ne.as sL\o oom~ 
J,f«nd•~Ll' .,·tm1•) dt·.,~.:tft Mthl•m)(io de reproduçMt. 

16 ~h..:hd .,f,,.,,,,utlr, t •''<' f /•~tory nf ~x~mlity. Volume 1: An l!amduclton, tr.ld, Robert 

llur-lc.:y (Nu"·' Y'""rL: Vnu.1ge, t980), p. IS4. 
~"" Mi<hc:l h.'lh...auh, Qrg., 1 lcrcul~ne &tbm, Bc.urg the R«<.rt.lly Du.cm'n'td Mnno.rs of 

o Nmctccntll C:<.tliU'J 1 /('nn:lphmdzt~. trad. Rid\.-ml Md)ooç.all (:\:O'fOt York: Colophon, 
1980,, pub~t c••&Jn.dmcntc como llnculirre Babrw. dtte Alrxtna 8. ptnortl par 1\t&Cht/ 
FtP«4wlt (f'.uu.; \..alhuurd. 1,78). Tod.lS as rd'ertno.;K ser:.O dM~ tm •ntl~ t cm 
fr.tc,l.i") (ktol\! u:~to. 

111 "'A nc~.M, dC' ''o('xfl' rornnu JlO'-!thd ~grupJr. numa umdadc ~rlifta:il, c:1~mmtos 
;li)JI('tmiCQio, fun\(~li hu)l(l&l (~!;, ~onduos., .SensJÇÔ<'$: C rra?.cro., t r~lllllnt QUO 5t I.L~:tliSt: 
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...., unidado 6odd• como urn prindpio causal." Foucault, 'lM Hislory of Sexualiry, 11>-
1~""'• p. IS4. Ver e>pltulo 3, p:ute i, onde. p:usogem é otndll. 

•• "Su•lll O>oi«, S<"'•'l Am Foucmdt 211d H<><nOS<elCllalit}"", or>d. J;una O'Hi~n<, 
pubhoadoonsmalmmoe<mS.b""t"l<di. ~~~ S8-59,outonodo 1982 ·invemode 1983. 
pp. 10·24; repubbcado cm Miclw/i'ou<aJJr, A>litics, Pbil.>.opby. C.ltwr: ,.,,..,.,.._and 
Othm \Xhllllg .. 1977·198~. 0'8- UM<Ilœ KrtWJUD (N-.. Yorit: RDudedst-, 1988~ p. 

291. 
10 Mlchd Fouauh. 7'1K Onm of tlw Th:llg-" Na Arcbotology of tho H"""'" Sdmas 

{No\•a York~ Vincnsc, 19'73), p. xv. 
l t Mid)C_I Foucault, org., 1, (l;erre Rivièrr, Halling SJaugiJteml My Mot M. My Sitter. 

.,d My Brot/lm': il Cm o{ llirridde i11 the 19'1' Cent~ry, trad. Frank Jdhnck (UnC<ln: 
Uni•;enily or NebtRska Pre~ 197.5). pubHcado ongio3Jmc:ntt como M 01. Pierre Riu;ère 
ayant igorg6 mtl mère, mo ~ur et mon frère ... (J'laris: ~di ti ems Galhmard, 1973). 

21 Jncqucs Ocrridn, ''From Restrictcd to General Economy: A l-legeliams.m wnhmn 
Rm rvc". in Wf'llmg tmd Di{{ettnee, UO'd. Al sn Bruis (Oucago: Umvcr~t)' o( Chicago rress, 
1978}, orlgmalmcnte pub!Jc-ado corno V&riture-et ladiifban't (PJcis: ~irions du Su.t"il, 
1967) . 

2.1 Ver H~l~nc Cixous, '"The uugh of Med\JS.1", in New r-mr<h """''"''""· 
>< Otado mAnne Fous•o-Soerbng, ·ure m the XY Corr.d", Wornen's S<..W..In••~ 

rional Forum. ~ 12, n• 3, 1989, Special Issue on f'<mioism and Sâ~ ln Mcmoty of 
Ruth Blaer, oraon.....SO pot Sue V. -.p. 32.8. Tod>s as dcnuls <ÎI.>\66 n<S<O porte 
Wo cx=ld:ls do>ct S<u •mso edo doù ouuosarùgo< pot da cioados: David C P>&<, tt 
al. ""Tbc $CX-dclmnming r~n of the human Y du-omossome encodes 2. fingn prottin ... 
in Çdl, IJilSJ, pp. 1091·1104,e Evu Fis.hert Linda \V.'l$hburn. "'GentticcomroJ o( prim;uy 
sex dc1cmlÎnatton in rn&ce'\ Annu.al Revil!Wo[ Gmcticl.. 1~ 20, pp. 327-360. 

U Wlnig observa que, "'comparado ao francês. o ing.les teo1 a rc:p-.n:tç~o de qu~t~ nâo 
JH»."uir gentros, ao pnsso CJuc o fr:mc& p3SU por uma lfnguo~ muito ric:wnen1t marci.lda 
nesse 311pc.ao. t. verdade que. estrltoLmemc: fll1ando, o inglb nlo aplico" mnrca de gênero 
a objc(OS IJlanimoclo.s:, a coisns ou a scres nâo humano:J. Jlorém, tr~tnndo-5<! d11s cattgor'ias 
de pessotl), ambn~ a.~ ltnguns sAo. 11a mesma mr.dida. portadoros de ge.nrro" (•"111e Mark 
of Gcnder'\ N:minist ltuel, \\'>1. S, nl.l2, outono de l98S, p. 3). 

U Embor:." pr6prilt Wittig nâo questione ç.sfe ponto, s.ua tcona pode eypHc:tr a vio. 
ltncia conrra 05 aujeuœ sex1wdos - mulheces, !&bitas, homens gays., p;'II'Q nome:cr uns 
po...cm - como a cmpos;cçio viok:nta de uma a rcgoria viol~mamtnte a>nsc:rufda Em 
ourras pal:a.vru, os cr&mts "xn:iis contra t"SSeS. corpos os rrdmcm a ~eu ""scxo", wlm 
tc:illml:Uldo c mopoc1do a rtduç\o da p<ôpris cncgoria. C:OO..dernnclo que 0 d.srur50 n.1o 
.oe rolnn&" l C$C>~ta ou ~ bl:a, mas t t:unbEm uma açôo JOcial, e mamo utru1 0100 >Oci:d 
violcm01, temœ a obripçl.o do entmd<r o orupro, a violtnci• ><XUal • • "rn~ de 
veadol* como a atccoria kxual an açOO. 

Z7 Monique Winig. >~one is:NotBom-a Woman ... Fnninist bwa, Vol. 1, n" 2, in,"'t:mo 
de J981, p. 48. 
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" 11>/d., p. 17. 
29 Witrig, "The Mark of Geodcr", p. 4 
10 Moniqu~ Wims, "The: Suwsln Mind", f-..nhrUI /SJRS, \1)1. 1, n" 1, vaio de 1980, 

p. lOS. 
" IIJid., p. 107. 
12 IIJid .. p. 106. 
Il "The: M.ark of G<ndcr", p. 4. 
.. 11>/d., p.$. 
1< Ibid., p. 6. 
'•Ibid. 
'
1 Ibid. 

t1t Ibid. 
''* Motlique Whtlg. "PanuligJTl ... ifl HomosexuaHties and Pro,(), Uttraturt: Cultrtral 

Contt.o.:t.sJCritical 'tèxts, orgs.. El.alnc Marks e George Stambo1ian (hh:tœt Co1 nel Unlvc-r
SU')' r rcss, 197?), p. 119. Omsidcre-se, conmdo, o dilcrençn radic•l txlsttnte enrre a 
acctf3Çôo por Wiuls do uso da lin{!.ua;çen1 que valoriu o ~ujcito bl"mc: como ilUIOnomo 
e uni\·enal c, por OutTO lado. o alorço nierz.schiano de Deleuu Pi'D dcsloou o .. cu"' 
(.Jante c<>mo <'tntrO do podCT hngülorico. Embor:J =bos S<i•m crfu<O< tm rclaçâo ~ 
psic=ilrtc. • at rica do suaouo de Deleuze, ~Jo rtœrSO à noçôo dt •Clen>de de poder. tent 

paral<los m.,, cstrdt.,. rom os desl<>CaJn<ntos do ~co lalrutre ~ scm•6oco/in<'OIIf
âenrc dos disa~ ps"':an.alfûc:os laan:i.aoo e pôs-lac;vuano. P.am Winig. pate« que~ 

_,.xuahdode e o det<lQ slo arucul~ autodettrminad:ts do wjato ind•.,du•l. ao p;asso 
qu~ tamo p;w Dclatt.c: quauto para seus opont:ruti psu:ruuiCtiCOS o desqo dcsJoca e 
deKlentra n«man;amcntc: o suie• ro ... Longe de pres.supor um Stllt-• ro .. , Qrsurncnr:a Odc:.ti7.C, 

••o dtseio n!\o podc sc rcalr~, cxec:to no ponto em que sté pnv:Wo do podcr de dner 
•eu" .. i Cilles OelcuzeeO.ure P..arnet, Dralogues~ mKl. Hugh Tou'lhnsont SilrbmJ H;abbcr
j.lm (Nov.• York: C'.oltuHbia Univmil)' Pre.., 1987), p. 89. 

"'
1 f.lo dâ ctéduo 'i\0 crnbnlhtJ de MlkhniiDa,hklln c•n vArias ocas16c:i por w nm dc&St: 

ln.${.Cthl. 
41 Moniqt&C \'Qittig, "TI1c Trojan Horse:", Femitûst ISJICS, outono de 1984, p. 47. 
,.1 Ver '11'1t Point of Vic:w: Univcrsal ou P..!rticular?'\ Ft•miniJr lsucs, Vo). 3, n~ 2. 

omono de 1983. 
•• Ver Wiuij;. "11•e Trojan Horst". 
"'Ver Monlqtl< Wnug. "The: Plocc of Acrioo" io 17""' D«a<ks of tl~e Fremi> New 

Novel, Of&. Lois Oppenhtimtr (Nova York: !n~m~aoonal l.Jmvmity Press, 198S). 
• • Wiffig. "The: 1ropn Ho11<", p. 4& 
.., "1'be Pl;'l!Ct' o( Aaton•. p. IJS. N~ ensaio. Winig faz uma d"rinçlo entre um 

''primearo-e um "'Jt&li:Odo"' contr.atO n.1 soci~: o primtiro ~ o c:k um.1 ruaprocicbck 
r~cal emre 05 \U,itlt05 (abntQ.. que uoc;un ~a\T:tS qur .. gar~nrtm .. a CÔ.npJcr.. c cxdu
•mt diSPOStl'\0 da hnsu•som pana to<los ( 135); no sq:undo connJ•O. .. p.ti.IVrJ<Iuncio
n:lm para exerc~r UlM forç:1 de dominaçio sobre os outrœ, ou, a rigor, p;Jrn pnv-.\~105 do 
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din:iro e da capacidad< JOàal del:alar. Nesta lorma "desradada" de rcciprocidade, "'&'· 
menti Winig, a proprio iodividualidade t oblltt<ada pelo lato d< ser cnunciada numJI 
linguagt:m que cxchu o OU\"UJtC como falante pOtmcial. Winig condui o tma~O com o 
seguin<<: •o panlso do coo<rato JOàal s6 existe na fita;trura, onde oo tropismos, por""' 
'fioltncia, ttnl a capocidad< de .. opor a coda e qualquer red~ do 'eu' a um deoorni
nador comum, de rompcr o trama oprc:ssiw dos lugases-œmuns, c delmpodir C()Ctrinua· 
meme '"" orpnu<açio em um sisttm;l de signirJQÇ~o cocnpuls6rio. • ( 139) 

41 Moniq1t<: Wiuis, us Guirilltrt•, trad. David Le Vay (Nova York: Avon, 1973), otî· 
gjnnlmente publirndo sob 0 mesmo r!tulo cr.n.: Édirions de Minuit, 1969). 

•• Winig. "The Motk ol Gender", p. 9. 
"~ Em '1'he Social ConLtacc'', diu~tmçào apresenu1da na UnivcnidlKlc de Colûmbio. 

em 1987 (n scr publicnda numa oole<ânca dos·<nsaios de \Vouig pclo O.:.con Press), Wittig 
simf'l SUil pnipcia teorla de: um 0011t.tato llngilis-tioo primârlo nos ft.rmos dn rcoria. de: Rous.· 
seau do oontrnto $OC:I~· Embora cha n-iio sc:ja c:xplk'ita a este respeho, pattee <ll*C entende: 
o oontrato pt6·soclal (pré-bttcrossexuaJ} como uma unidade da von.-ade- iseo é. como 
uma vonrade serai. no sentido romtnôco de Rousse:au. PM3 um uso inttrename da teoria 
de Wimg. v« Tcrcs:1 de l..auretis., "Se:xualhtchfference and L.c5bilan Rcprcxntaaon", in 
17~<111,.. }oum•/, Vol. 40, n• 2 (nwu d< 1988), e "The Femllie Body and He~c:roo.c:xual 
PrQoumpl:ion'", inSbniotJu, n'167, Vol. 3-4, 1987, pg. 259-279. 

10 Wïtt1g. "The Social Conuaa". 
" \'<r Winig, "The: Sttzsltt Mmd" c "One i> Not Dom a Woman•. 
.u Winig. 1'!10 SocUJ Omtrna". p. 10. 
S 1 Winig. "The Str:usltt Mmd" c "The: Social Contraet". 
,,. Michel Fouc::.uJt. "Nicruche, Gcnc:Jlogy, Hismry", in LD.nguage. Countn•Memory, 

l'><l<tia: Sclccrtd Essays and /ntuvw$ /Jy Michel Fouatult, trad. Donald F. Oouchord c 
Sherry Simon, org. Oonold P. Bouchard (lt:b.o.co: Comell Univmlty Press, 197?), p. 148. 
As refer&lci:as no cexto di,,em rdpeiro a este ellSaio~ 

.u Mary Dou$las, P11rity and Oangar ().ondres, Boston t Honlcy: Routledge e Kegan 
raul, 1969), p. 4. 

s• Ibid .. p. 1 '13. 
57 Simon W.11ncy, l'vfiûttg IHsire: AfD~ Pomcgtaplty, and the Med,.a (Minneapolis: 

Univer5icyof Minne50m Press.. 1988). 
<H OoughiS. P>lriry and Dan.<:<r. p. liS. 
•• Ibid.. p. 121. 
"'Ibid., p. 140. 
•• 0 enwo de Foucouh "A Prclaœ 10 Tr3JIS6Jc:ssion" (in lAtrg'"'ll", Collnttr-MniiO')I, 

l'ractia) de loto aprac:olll umo im<Y<aal1« jusupooiçào rom a noçio de Oouçlas d.Js 
honc~YM do eorpo consdtufda~ a~r.~"'û ck mbm do illC6to. Estrico onpnalmcnre an 
homcn;asan a Ceorga Ballille, esse ensatO explora em pane 1 ~uieira'" mtt:afOnca dos 
pr;rzeres lnlllJ&Tet:SlVOS e a aMOCiaçOO do orificio pro&bido rom a cumlx. cobcrrn dt: p6. 
Ver pp. 46-48. 
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~1 Kristeva discute o uob,~ho de M.lry Oouglns n11m:'l pequc:n:t p:trrc: de Tl ~tf Powers of 
Horror. An Essay on Abj«t•on, cr:ad. Leon Roudie~ (Nova York: Cohunbia Univetsity 
Press, 1982), orlginaln1mte publicodoœmo lbuuoirsd.el'~ur (P>~riJ: éditiQr» du Seuil, 
1980). fuslmil.mdo os in.sight; ûe Oou,gl"' ~ .su01 pr6pria rc:formulaç\o de l;lcan. Krlsteva 
escrc-ve: .. A dcsonra ~ o que 1 dc:scwrndo pclo IÎiltt"a itmb611t0. ~ o que esc~pa ~ raclC>o 
nabdade soci<d, ~ ordan 11\gJa em qut se bas<ia un10 ay<s>çâo soà:U, que mmo sc 
diferenc:i#ll de uma a.glomera~o tcmpor&ia de ind1w{duos e. cm rcsumo, constimi 11m 

si.sttm;;J tk tlassifiea(Ao ou mna t#ndJif~" (p. 6.$). 
"IbuL, p.J. 
"'Iris Marion Youns, "Abjection ond Oppression: Unroruàous Dynamico of R.cism, 

S.mm, :md Homopbobia", 1111ÎI;O opracntado na Soà<l}' of l'l>c:nommology :md Exis
ccncial Pbilos<>pby Meeti~ North"""'cm Unovn11cy, 1988. 0 oroso ~m• poblicodo""' 
:o= das r<uniOc> de 1l188 pela S1>ce Un1Ytt$11Y of New York I'<<SS. T:unbtm stria mdu!do, 
como porre deum coplwlo mais am plo, em scu Th< l'blttiu of Dif{<mou, • sn pubfoaodo. 
~ PoutC":S da discm.âo a scguir foram public:acbs cm doas conac:Xlos diferc:ntc:s, em mc:uJ 

"Gender Trouble, Feminiot Throry, and l\ycboon>l)1Îc Oiscourae", in F<minimr/Pbstnro
Jcmism, org. Linda). Nicholson (Ncwa York: Romledge, 1989), e "Pct!onnari""Am :md 
Gendc:r Comcirution: An E5S<~y in Phtnomtnology and Ftminist lbeory•",tn ~aire jwr
nal, Vol. 20, n!! 3, inve:r:no de 1988. 

61' Michel foucaul~ DiJCip/ine and P~<nisb: t/10 Birt/1 of l'ri-, trad. Alan Sh<rid"" 
(Nova York: Vin"'l;<, 1979), p. 29. 

<> lbrd., p. 30. 
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