
0 que é a contrassexualidade? 

A contrassexualidade nao é a criaçao de um.a nova natureza, 
pela contrârio, é mais o fun da Natureza camo ordem que 
legitima a sujeiçao de certos corpos a outras. A contras
sexualidade é. Em primeiro lugar: um.a analise critica da 
diferença de gênera e de sexo, produto do contrato social 
heterocentrado, cujas performatividades normativas foram 
inscritas nos corpos camo verdades biol6gicas (Judith Butler, 
2001). Em segundo lugar: a contrassexualidade aponta para 
a substituiçao desse contrato social que denominamos 
Naturezaporum. contrato contrassexual. No âmbito do con
trato contrassexual, os corpos se reconhecem a si mesmos 
nao camo homens ou mulheres, e sim camo corpos falantes, 
e reconhecem os outras corpos camo falantes. Reconhecem 
em si mesmos a possibilidade de aceder a todas as praticas 
signi:ficantes, assim camo a todas as posiçôes de enunciaçao, 
enquanto sujeitos, que a historia determinou camo mascu
linas, femininas ou perversas. Par conseguinte, renunciam 
nao s6 a uma identidade sexual fechada e ·determinada 
naturalmente, camo também aas beneficias que poderiam 
obter de um.a naturalizaçao dos efeitos sociais, econômicos 
e juridicos de suas praticas significantes. 
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A nova sociedade adota o nome de sociedade contras
sexual par, pela menas, duas razoes. Uma, e de maneira 
negativa: a sociedade contrassexual se dedica à desconstru
çao sistematica da natuÎalizaçao das praticas sexuais e do 
sistema de gênera. Duas, e de maneira positiva: a sociedade 
contrassexual proclama a equivalência (e nao a igualdade) 
de todos os corpos-sujeitos falantes que se comprometem 
corn os termos do contrato contrassexual dedicado à busca 
do prazer-saber. 

0 nome contrassexualidade provém indiretamente de 
Michel Foucault, para quem a forma mais e:ficaz de resistência 
à produçao disciplinar da sexualidade em nossas sociedades 
liberais nao é a luta contra a proibiçao (coma aquela proposta 
pelas movimentos de liberaçao sexual antirrèpressivos dos 
anos setenta), e sim a contraprodutividade, isto é, a produçao 
de formas de prazer-saber altemativas à sexualidade maderna. 
As praticas contrassexuais que aqui serao propostas devem 
ser compreendidas camo tecnologias de resistência, dito de 
outra maneira, camo formas de contradisciplina sexual. 

A coritrasse:xualidade é também uma teoria do corpo que 
se situa fora das oposiçoes home!I_l/mulher, masculine/ 
feminino, heterossexualidadejhomossexualidade. Ela de:fine 
a sexualidade camo tec;nologia, e considera que os diferentes 
elementos do sistema sexo/gênero1 denominados "homem", 
"mulher", "homossexual", "heterossexual", "transexual", 
bem como.suas praticas e identidades sexuais, nao passam 
de maquillas, produtos, instrumentas, apar:elhos, truques, 
proteses, redes, aplicaçoes, programas, conexoes, fluxas de 
energia e de informaçao, interrupçoes e interruptores, chaves, 

1 A expressao "sistema sexo/gênero" foi utilizada pela primeira vez par Gayle Rubin 
em seu artigo "The T~c in Women" in Towards anAnthropology ofWomen Reiter, 
R (Org.). Nova York: Mandy Review Press, 1975: 

22 

equipamentos, formatas, acidentes, detritos, mecanismos, 
usas, desvios ... 

A contrassexualidade a:firma que no principio era o dildo. 
0 dildo antecede ao pênis. É a origem do pênis. A contras
sexualidade recorre à noçao de "suplemento" tal camo foi 
formulada par Jacques Derrida (1967), e identi:fica o dildo 
camo o suplemento que produz aquilo que supostamente 
deve completar. 

A contrassexualidade a:firma que o desejo, a excitaçao 
sexual e 0 orgasmo nao sao nada além de produtos que dizem 
respeito a certa tecnologia sexual que identi:fica os orgaos 
reprodutivos camo orgaos sexuais, em detrimento de uma 
sexualizaçao do corpo em sua totalidade. 

É hora de deixar de estudar e de descrever o sexo camo 
parte da historia natural das sociedades humanas. A "histo
ria da humanidade" se bene:ficiaria se fosse_rebatizada camo 
"historia das tecnologias", sendo o sexo e o gênera dispositivos 
inscrites em um sistema tecnologico complexa. Essa "histo
ria das tecnologias" mostra que "a Natureza Humana" nao é 
senao um efeito de negociaçao permanente das fronteiras 
entre humano e animal, corpo e maquina (Donna Haraway, 
1995), mas também entre orgao e plastico. 

A contrassexualidade dispensa a determinaçao de um 
passado absoluto no qual se situaria uma heterotopia lésbica 
(amazônica ou nao, preexistente ou nao à diferença sexual, 
justi:ficada par certa superioridade biologica ou politica, ou 
mesmo camo resultado de uma segregaçao dos sexos) que 
seria uma espécie de utopia radical feminista separatista. Nao 
precisamos de uma origem pura da dominaçao masculina 
e heterossexual para justi:ficar uma transformaçao radical 
dos sexos e dos gêneras. Nao ha razao historica que poderia 
legitimar as mudanças em curso. A contrassexualidade is 
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the case. Essa contingência hist6rica é o material, tanta da 
contrassexualidade coma da desconstruçao. A contrasse
xualidade nao fala de um munda par vir; ao contrario, lê 
as marcas daquilo que ja é o fim do corpo, tal camo este foi 
definido pela modernidade. 

A contrassexualidade joga sobre duas temporalidades. A 
primeira, uma temporalidade lenta na qual as instituiçoes 
sexuais parecem nunca ter sa frida mudanças. N ela, as tecno
logias sexuais se apresentam camo fixas. Tomam emprestado 
o nome de "ordem simb6lica", de "universais transculturais" 
ou, simplesmente, de "natureza". Toda tentativa para modi
fi.ca-las seria julgada coma uma forma de "psicose coletiva" 
ou camo um "Apocalipse da Humaill,dade". Esse plana de 
temporalidade fixa é o fundamento metafisico de toda tec
nologia sexual. Toda o trabalho da contrassexualidade esta 
dirigido contra, opera e intervém nesse âmbito temporal. Mas 
ha também uma temporalidade do acontecimento na qual 
cada fato escapa à causalid~de linear. Uma temporalidade 
fractal constituida de mllitiplos "agoras", que nao padern ser 
o simples efeito da verdade natural da identidade sexual ou ~ 

de uma ordem shnb6lica. Talé campo efetivo em que a con
trassexualidade incorpora as tecnologias sexuais ao intervir 
diretamente sobre os corpos, ~abre as identidades e sobre as 
praticas sexuais que destes derivam. 

A contrassexualidade tem par objeto de estudo as tran~
formaçoes tecnol6gicas dos corpos sexuados e generiza
dos. Ela nao rejeita a hip6tese das construçoes sociais ou 
psicol6gicas de gênera, mas as ressitua camo mecanismos, 
estratégias e usas em um sistema tecnol6gico mais am plo. A 
contrassexualidade se inscreve na genealogia das anâlises da 
heterassexualidade camo regime politico de Monique Wittig, 
corn a pesquisa dos dispositivos sexuais modemos conduzida 

por Foucault, corn as anâlises da identidade performativa de 
Judith Butler e corn a politica do ciborgue de Donna Hàraway. 
A contrassexualidade su poe que o sexo e a sexualidade (e nao 
somente o gênera) devem ser compreendidos camo tecnolo
gias sociopoliticas complexas; que é necessârio estabelecer 
conexoes politicas e te6ricas entre o estudo dos dispositlvos 
e dos artefatos sexuais (tratados até aqui camo anedotas de 
pouco interesse dentro da historia das tecnologias modemas) 
e os estudos sociopoliticos do sistema sexo/gênera. 

Corn a vontade de desnaturalizar e desmitifi.car as noçoes 
tradicionais de sexo e de gênera, a contrassexualidade tem 
camo tarefa prioritâria o estudo dos instrumentas e dos dis
positivos sexuais e, portanto, das relaçoes de sexo e de gênera 
que se estabelecem entre 0 corpo e a maquina. 

Do sexo como tecnologia biopolitica 
0 sexo, camo 6rgao e pratica, riao é nem um lugar biol6gico 
precisa nem uma pulsao natural. 0 sexo é uma tecnologia de 
dominaçao heterassocial que reduz o corpo a zonas er6genas 
em funçao de uma distribuiçao assimétrica de poder entre 
os gêneras (feminino/masculino), fazenda coincidir certos 
afectos corn determinados 6rgaos, certas sensaçoes corn 
determinadas reaçoes anatômicas. 

A natureza humana é um efeito da tecnologia social que . 
repraduz nos corpos, nos espaças e nos discursos a equaçao 
natureza = heterassexualidade. 0 sistema heterassexual é um 
dispositivo social de praduçao de feminilidade e masculinidade 
que opera par divisa a e fragmentaçao do corpo: recorta 6rgaos 
e gera zonas de alta intensidade sensitiva e motriz (visual, 
tatil, olfativa ... ) que depois identifi.ca camo centras naturais e 
anatômicos da diferença sexual. 
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Os papéis e as pràticas sexuais, que naturalmente se atri
buem aas gêneras masculino e feminino, sao um conjunto 
arbitràrio de regulaçôes inscritas nos corpos que asseguram 
a exploraçao mate rial dé um sexo sobre o outra. 2 A diferença 
sexual é uma heterodivisao do corpo na qual a simetria nao 
é possivel. 0 processo de criaçao da diferença sexual é uma 
operaçao tecnologica de reduçao que consiste em extrair 
determinadas partes da totalidade do corpo e isola-las para 
fazer delas significantes sexuais. Os homens e as mulheres 
sao construçôes metonimicas do sistema heterossexual de 
produçao e de reproduçao que autoriza a sujeiçao das mulheres 
camo força de trabalho sexual e camo meio de reproduçao. 
Essa exploraçao é estrutural, e os beneficias sexuais que os 
homens e as mulheres heterossexuais extraem dela, obrigam · 
a reduzir a superficie erotica aas orgaos sexuais reproduti
vos e a privilegiar o pênis camo o Unico centra mecânico de 
produçao de impulsa sexual. 

0 sistema sexo/gênero é um sistema de escritura. 0 corpo 
é um texto socialmente construido, um arquivo orgânico da 
historia ·da humanidade camo historia da produçao-repro- ~ 

duçao sexual, na qual certos codigos se naturalizam, outras 
ficam elipticos e outras sao sistematicamente eliminados ou 
riscados. A (hetero)sexuàlidade, longe de surgir espontanea
mente de cada corpo recém-,nascido, deve se reinscrever ou 
se reinstruir através de operaçô'es constantes de repetiçao e 
de recitaçao dos codigos (masculino e feminino) socialmente 
investidos camo naturais.3 • 

2 Ver: Monique Wittig, "The Category of Sex" in The Straight Mind. Boston: Beacon 
Press,1982. Vertambém a nova versào francesa traduzida par Marie-Hélène Bourder: 
La Pensée straight. Paris: Balland, 200L 
3 Ver: Judith Butler, Bodies that matter: The Discursive Limits of Sex. Nova York: 
Routledge, 1993. 
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, A contrassexualidade tem camo tarefa identificar os 
espaças errôneos, as falhas da estrutura do texto (corpos 
intersexuais, hermafroditas, loucas, caminhoneiras, bichas, 
sapas, bibas, fanchas, butchs, histéricas, saidas ou frigidas, 
hermafrodykes ... ) e reforçar o poder dos desvios e derivaç5es 
corn relaçao ao sistema heterocentrado. 

Quand a a contrassexualidade fala do sistema sexo/ gênera 
camo deum sistema de escritura, ou dos corpos camo textos, 
nao propôe, corn issa, intervençôes politicas abstratas que se 
reduziriam a variaçôes de linguagem. Os que de sua torre de 
marfim literària reclamam aas berros a utilizaçao da barra 
nos pronomes pessoais (e/ou), ou pregam a erradicaçao das 
marcas de gênera nos substantivas e nos adjetivos, reduzem a 
textualidade e a escritura a seus residuos linguisticos, esque
cendo as tecnologias de inscriçao que as tomaram possiveis. 

A questao nao reside em privilegiar uma marca (feminina 
ou neutra) para levar a cabo uma discriminaçao positiva, 
tampouco em inventar um nova pronome que escapasse da 
dominaçao masculina e designasse uma posiçao de enun
ciaçao inocente, uma origem nova e pura para a razao, um 
ponta zero no qual surgisse uma voz politica imaculada. 

· 0 que é precisa fazer é sacudir as tecnologias da escritura 
do sexo e do gênera, assim camo suas instituiç5es. Nao se 
trata de substituir certos termos par outras. Nao se trata nem 
mesmo de se desfazer das marcas de gênera ou das referên
cias à heterossexualidade, mas sim de modificar as posiçôes 
de enunciaçao. Derrida ja o havia previsto em sua lei tura dos 
enunciados performatives segundo Austin." Mais tarde, Judith 

4 Jacques Derrida "Signature événement context" inMar;ges de la-philosophie. Paris: 
Éditions de Minuit, 1972, pp. 382-390 [Ediçào brasileiTa: ':Assinatura, acontecimento, 
contexto" in Margens dafilosofia. Trad. de Joaquim Torres Costa e Anténio M. Maga
lhàes. Campinas: Papirus, 1991, pp. 349-373]. 
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Butler utilizara essa noçào de performatividade para entender 
os atos de fala nos quais as sapas, as bichas e os transexuais 
viram do avesso a linguagem hegemônica, apropriando-se de 
sua força performativa. Butler chamara de "performatividade 
queer" a força politica da citaçào descontextualizada de um 
insulta homof6bico e da inversào das posiçôes de enunciaçào 
hegemônicas que este pravocë).. Dessa maneira, par exemplo, 
sapatona passa de um insulta pronunciado pelas sujeitos 
heterassexuais para marcar as lésbicas camo "abjetas", para 
se transformar, posteriormente, em uma autodenominaçào 
contestadora e produtiva de um grupo de "corpos abjetos" 
que, pela primeira vez, tomam a palavra e reclamam sua 
pr6pria identidade. 

A tecnologia social heteronormativa (esse conjunto de 
instituiçôes tanta linguisticas camo médicas ou domésticas 
que praduzem constantemente corpos-homem e corpos
-mulher) pode ser caracterizada camo uma maquina de 
praduçao ontol6gica que funciona mediante a invocaçào 
performativa do sujeito camo corpo sexuado. As elaboraçôes 
da teorià que er conduzidas duran te a década de noventa par ~ 

Judith Butler ou par Eve K. Sedgwiçk evidenciaram que as 
expressôes aparentemente d~scritivas "é uma menina" ou "é 
um menino", pranunciadas no momento do nascimento (ou 
inclusive no momento da visualizaçào ecografica do feto), nào 
passam de invocaçôes performativas - mais semelhantes 
a expressôes contratuais pranunciadas em rituais sociais 
tais, camo o "sim, aceito" do casamento, que a enunciados 
desciitivos tais camo "este corpo tem duas pernas, dois 
braços e um rabo". Esses performativos do gênera sào frag
mentas de linguagem carregados historicamente do po der de 
investir um corpo camo masculino ou camo feminino, bem 
camo de sancionar os corpos que ameaçam a coerência do 
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sistema sexo/gênera até o ponta de submetê-los a pracessos 
ci.rU.rgicos de "cosmética sexual" (diminuiçào do tamânho do 
clitoris, aumento do tamanho do pênis, fabricaçao de seios 
de silicone, refeminilizaçào hormonal do rasta etc.). 

A identidade sexual nào é a expressào instintiva da ver
clade pré-discursiva da carne, e sim um efeito de reinscrlçao 
das praticas de gênera no corpo.5 0 prablema do chamado 
feminismo construtivista é ter feito do corpo-sexo uma maté
ria disforme à qual o gênera viria a dar forma e signifi.cado 
dependendo da cultura ou do momento hist6rico. 

0 gênera nào é simplesmente performativo (isto é, um efeito 
das praticas culturais linguistico-discursivas) camo desejaria 
Judith Butler. 0 gênera é, antes de tuda, prastético, ou seja, 
nào se da senao na materialidade dos corpos. É puramente 
construido e ao mesmo tempo inteiramente orgânico. Fage das 
falsas dicotornias metafisièas entre o corpo e a alma, a forma 
e a matéria. 0 gênera se parece corn o dildo. Ambos, afinal, 
vào além da irnitaçào. Sua plasticidade carnal desestabiliza 
a distinçào entre o irnitado e o irnitador, entre a verdade e a 
representaçào da verdade, entre a referência e o referente, 
~ntre a natureza e o artificio, entre os 6rgàos sexuais e as 
praticas do sexo. 0 gênera poderia resultar em uma tecnologia 
sofi.sticada que fabrica corpos sexuais. 

É esse mecanismo de praduçào sexo-prostético que confere 
aas gêneras ferninino e masculino seu carater sexual-real-na
tural. Mas, camo para toda maquina, a falha é constitutiva da 
maquina heterassexual. Dada que aquilo que se invoca co mo 

5 Paradoxalmente, essa plataforma de repetiçao e reiteraçao é, ao mesmo tempo, 
tanta o lugar da formaçao compulsiva do sujeito heterossexual, quanta o espaça no 
quai acontece toda subversao possîvel. Ver: Judith Butler, Gender Trouble. Nova Y orle 
Routledge, 1990, pp.128-134. [Ediçao brasileira: Problemas de gênera. Trad. de Renato 
Aguiar. Rio de Janeiro: Civilizaçao Brasileira, 2003, pp. 185-203]. 
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"real masculino" e "real feminino" nao existe, toda apro:x;ïmaçao 
imperfeita deve se renaturalizar em beneficia do sistema, e 
todo acidente sistematico (homossexualidade, bissexualidade, 
transexualidade ... ) deve operar como a exceçao perversa que 
confirma a regra da natureza. 

A identidade homossexual, por exemplo, é Um. acidente 
sistematico produzido peüa maquinaria heterossexual, e 
estigmatizada como antinatural, anormale abjeta embene
ficio da estabilidade das praticas de produçao do natural. 
Essa maquinaria sexo-prostética é relativamente recente e, 
de fato, contemporânea da invençao da maquina capitalista 
e da produçao indm;trial do objeto. Em 1868, pela primeira 
vez as instituiçôes médico-legais identificarao esse acidente 
"contranatura" camo estruturalmente ameaçador para a· 
estabilidade do sistema-de produçao dos sexos, opondo a 
perversao (que nesse momento inclui todas as formas nao 
reprodutivas da sexualidade, do fetichismo ao lesbianisme, 
passando pelo sexo oral) à normalidade hetercissexual. 
Durante os Ultimos dois séculos, a identidade homossexual 
se constituiu graças aos deslocamentos, às interrupçôes e ~ 

às perversôes dos eixos mecânicos performatives de repe
tiçao que produzem a identidade heterossexual, revelando 
o carater construido e prostético dos sexos. Mesmo porque 
a heterossexùalidade é uma tecnologia social e nao Um.a 
origem natural fundadora. É possivel inverter e deri.;_,ar 
(modifi.car o curso, mudar, submeter à deriva) suas prati
cas de produçao da identidade sexual. A bicha, o travesti, , 
a drag queen, a lésbica, a sapa, a caminhoneira, a butch, a 
machona, a bofi.nho, as tr-ans gêneras, as F2M e os M2F5 sao 

6 As expressôes F2M e M2F correspondem respectivamente às mudanças Female 
ta Male [Feminine para Masculine] e Male ta Female [Masculine para Feminine], 
formulas de autodenominaçao surgidas na comunidade transexual anglo-saxa para 
nomear as pessoas em transiçao hormonale/ou cirllrgica 
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"brincadeiras ontol6gicas",7 imposturas orgânicas, mutaçôes 
prostéticas, recitaçôes subversivas de um c6digo. sexual 
transcendental falso. 

É nesse espaça de parodia e transformaçao plastica que 
aparecem as primeiras praticas contrassexuais camo possi
bilidades de uma deriva radical corn relaçao ao sistema séxo/ 
gênera dominante: a utilizaçao de dildos, a erotizaçao do ânus 
e o estabelecimento de relaçôes contratuais S&M (sadoma
soquistas), para citar ao menas três rri.omentos de mutaçao 
p6s-humana do sexo. 

Os 6rgaos sexuais nao existem em si. Os 6rgaos que reco
nhecemos camo naturalmente sexuais ja sao o produto de 
uma tecnologia sofi.sticada que prescreve o contexto em que 
os 6rgaos adquirem sua signifi.caçao (relaçôes sexuais) ede que 
se utilizam corn propriedade, de acordo corn sua "natureza" 
(relaçôes heterossexuais). Os contextos sexuais se estabele
cem por meio de delimitaçôes espaço-temporais obliquas. 
A arquitetura é politica. É ela que organiza as_ praticas e as 
qualifi.ca: publicas ou privadas, institucionais ou domésticas, 
sociais ou intimas. 

Voltamos a encontrar essa gestao do espaça em um nivel 
corporal. A exclusao de certas relaçôes entre gêneras e sexos, 
assim camo a designaçao de certas partes do corpo camo 
nao sexuais (mais particularmente o ânus; camo Deleuze 
e Guattari mostraram, "o primeiro de todos os 6rgaos a ser 
privatizado, colocado fora do campo social"8

) sao as operaçôes 
basicas da fi.xaçao que naturaliza as praticas que reconhece
mos camo sexuais. A arquitetura do corpo é politica. 

7 Monique Wittig, La Pensée straight, op. cit, p. 97. 
8 Gilles Deleuze e Félix Guattari, 0 anti-Édipo. Trad. bras. de Luiz OrlandL Sao Paulo: 
Editera 34, 2010. p. 189. . 
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A pràtica do fist -fucking (penetraçao do ânus corn o punho), 
que conheceu um desenvolvimento sistematico no seio da 
comunidade gay e lésbica a partir dos anos setenta, deve ser 
considerada camo um exemplo de alta tecnologia contrasse
xual. Os trabalhadores do ânus sao os novas proletanos de 
uma possivel revoluçao contrassexual. 

0 ânus apresenta três caracteristicas fundamentais que 
o transformam no centra transit6rio de um trà.balho de des
construçao contrassexual. Um: o ânus é o centra er6geno 
universal situado além dos limites anatômicos impostos pela 
diferença sexual, onde os papéis e os registras aparecem camo 
universalmente reversiveis (quem nao tem um ânus?). Dois: 
o ânus é uma zona primordial de passividade, um centra 
produtor de excitaçao e de prazer que nao figura na lista de · 
pontas prescritos camo orgasticos. Três: o ânus constitui um 
espaça de trabalho tecnol6gico; é uma fabrica de reelaboraçao 
do corpo contrassexual p6s-humano. 0 trabalho do ânus nao 
é destinado à reproduçao nem esta baseado numa relaçao 
romântica. Ele gera beneficias que nao padern ser medidos 
dentro de uma economia heterocentrada. Pela ânus, o sistema ~ 

tradicional da representaçao sexo/gênero vai à merda. 
A reconquista do ânus camo centra contrassexual de pra

zer tem pontas comuris corn a l6gica do dildo: cada lugar do 
corpo nao é somente um plana potencial no quai o dildo pode 
se deslocar, mas também um orificio-entrada, um ponta de 
fuga, um centra de descarga, um eixo virtual de açao-paixao. 

As praticas S&M, assim camo a criaçao de pactos con
tratuais que regulam os papéis de submissao e dominaçao, 
tomaram evidentes as estruturas er6ticas de poder subja
centes ao contrato que a heterossexualidade impôs camo 
natural. Par exemplo, se o papel da mulher no lar, casada e 
submissa, reinterpreta-se constantemente no contrato S&M, 
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é porque o papel tradicional "mulher casada" su poe um grau 
extrema de submissao, uma escravidao em tempo integral e 
para a vida toda. 

Parodiando os papéis de gênera naturalizados, a socie
dade contrassexual se faz herdeira do saber pratico das 
comunidades S&M, e adota o contrato contrassexual tem
poral camo forma privilegiada para estabelecer uma relaçao 
contrassexual. 
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Principios da sociedade contrassexual 

ARTIGOl 
A sociedade contrassexual demanda que se apaguem as 
denominaç6es "masculino" e "feminino" correspondentes 
às categorias biol6gicas (homem/mulher, macho/fêmea) da 
carteira de identidade, assim camo de todos os formulârios 
administrativos e legais de carater estatal. Os c6digos da 
masculinidade e da feminilidade se transformam em regis
tras abertos à disposiçao dos corpos falantes no âmbito de 
contratos consensuais temporârios. 

ARTIG02 
Para evitar a reapropriaçao dos corpos camo feminino ou 
masculino no sistema social, cada novo corpo (quer dizer, cada 
nova contratante) tera um contranome, um nova nome que 
escape às marcas de gênera, seja qual for a lingua empregada. 
Em um primeiro momento, e corn o fun de desestabilizar o 
sistema heterocentrado, é possivel escolher um nome do sexo 
aposta ou utilizar altemativamente um nome rnasculino e 
um nome feminino. Par exemplo, alguém que se chame JUlio 
utilizara o correspondente feminino JUlia, e vice-versa. Os 
José Marias poderao utilizar Maria José, e vice-versa. 
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ARTIG03 
Ap6s a invahdaçao do sistema de reproduçao heterocentrado, 
a sociedade contrassexual demanda: 

• A aboliçao do contrato matrimonial e de todos seus 
equivalentes liberais, camo o contrato de uniao estavel ou o 
Pacs (igualdade juridica das relaçôes entre um casal homo ou 
heterossexual na França), que perpetuam a naturahzaçao dos 
papéis sexuais. Nenhum contrato sexual podera ter o Estado 
camo testemunha. 

• A aboliçao dos privilégias sociais e econômicos derivados 
da condiçao masculina ou feminina - supostamente natural 
- dos corpos falantes no âmbito do regime heterocentrado. 

• A aboliçao dos sistemas de transmissao e do legado dos 
privilégias patrimoniais e econômicos adquiridos pelas corpo"s 
falantes no âmbito do sistema heterocentrado. 

ARTIG04 
Aressignificaçao contrassexual do corpo passa a vigorar corn a 
introduçao graduai de determinadas politicas contrassexuais: 
primeiro, co~ a universahzaçao das praticas estigmatizadas ~ 
camo abjetas no âmbito do_heterocentrismo. Segundo, sera 
necessano colocar em mov:hnento equipes de pesquisa con
trassexuais high-tech, de maneira que se passa encontrar e 
propor novas formas de sensibilidade e de afeto. . 

Uma série de pra ti cas contrassexuais devem ser socialmente 
implantadas para que o sistema contrassexual tenha efeit~: · 

• Ressexuahzar o ânus (uma zona do corpo excluida das 
praticas heterocentradas, considerada camo a mais suja e a 
mais abjeta) camo centro contrassexual universal. 

• Difundir, distrib1,1ir e colocar em circulaçao praticas 
subversivas de recitaçao dos c6digos e das categorias de,' 
masculinidade e de feminilidade naturahzadas no âmbito do 
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sistema heterocentrado. A centr.ahdade do pênis, ecima eixo de 
signi:ficaçao de poder no âmbito do sistema heterocentrado, 
requer um imenso trabalho de ressignificaçao e de desconstru
çao. Par issa, durante o primeiro periodo de estabelecimento 
da sociedade contrassexual, o dildo e todas suas variaçoes 
sintaticas - tais camo dedos, linguas, vibradores, pepinos, 
cenouras, braços, pemas, o corpo inteiro etc.-, assim camo 
suas variaçôes semânticas - tais camo charutos, pistolas, 
cacetes, d6lares etc. - serao utilizadas par todos os corpos 
ou sujeitos falantes no âmbito dos contratos contrassexuais 
:ficticios, reversiveis e consensuais. 

• Parodiar e simular de maneira sistematica os efeitos 
habitualmente associados ao orgasmo, para assim subverter 
e transformar uma reaçao natural construida ideologica
mente. No regime heterocentrado, a limitaçao e a reduçao 
das zonas sexuais sao o resultado das de:finiçoes disciplinares 
médicas e psicossexuais dos supostos 6rgaos sexuais, assim 
camo da identi:ficaçao do pênis e do suposto ponta G coma 
centras orgasticos. Em todos esses pontas, a produçao do 
prazer depende da excitaçao de uma Unica zona anatômica, 
facilmente locahzavel nos homens, mas de dificil acesso e 
de e:ficacia, e inclusive existência, duvidosa nas mulheres. 

0 orgasmo, efeito paradigmatico da produçao-repressao 
heteronormativa que fragmenta 0 corpo e localiza 0 prazer, sera 
sistematicamente parodiado graças a diversas disciplinas de 
simulaçao e repetiçôes em série dos efeitos tradicionalmente 
associados ao prazer sexual (ver as praticas de inversao con
trassexuais). A simulaçao do orgasmo equivale a uma negaçao 
das locahzaçoes espaço-temporais habituais do prazer. Essa 
disciplina contrassexual se desenvolve no sentido de uma 
transformaçao geral do corpo, similar às conversôes somaticas, 
às praticas de meditaçao extrema, aas rituais propostos na 
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body art e em determinadas tradiçoes espirituais. Os trabalhos 
de Ron Athey, Annie Sprinlde, Fakir Musafar, Zhang Huan, 
Bob Flanagan etc. constituem exemplos e antecipaçoes· dessa 
disciplina contrassexlial. 

ARTIG05 
Toda relaçao contrassexual sera o resultado de um contra ta 
consensual assinado par todos os participantes. AB relaç6es 
sexuais sem contrato serao ·consideradas camo violaç6es. 
Sera solicitado que toda corpo falante explicite as :ficç6es 
naturalizantes (casamento, casai, ramantismo, prastituiçao, 
ciUm.es ... ) que fundamentarri suas praticas se~ais. · · 

Arelaçao contrassexual sera ~da e efetiva porum periodo 
de tempo limitado (contrëi.totemparano) que nunca podera 

. corresponder à totalidad~ da Vida dos corpos ou sujeitos de 
fala. A relaçao contrassexual se funda na· equivalência e nao 
na igualdade. Serao iequeridas a reversibilidade e as tracas de 
papéis, de manerra que .0 contrat6 contral?sexual nunca passa 
desembocar em relaç6es de poder assimétricas e naturalizadas. 

A sociedade contrassexual'institui a obrigaçao de praticas~ 
contrassexuai$, organizadas socialmente no seio d,e grupos 
livremente compostas e dos quais qualquer corpo po de parti
ci par. Cada corpo tema po~sibili.dade e o direito de cont~star 
ou de pertencer a uma ou mais comunidades contrassexuais. 

ARTIG06 
Asociedade contrassexual declara é exige a separaçao abso
lu ta das atividades sexuais e das atividades de repraduçao. 
Nenhum contrato contrassexual conduzira ao ato de'repra
duçao. A repraduçao sera livremente escolhida pelas corpos 

· suscetiveis de grav!dez oü par torpos suscetiveis de doai 
. esperma. Nenhum desses atos repradutivos estabelecera ~ 
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laço de :filiaçao parental "natural" entre os corpos repraduto
res e o corpo recém-nascido. Toda corpo recém-nascido tera 
direito a uma educaçao contrassexual. 

Os métodos contraceptivos e de prevençao de doenças 
serao distribuidos em todos os lugares, sendo obrigat6rios para 
qualquer corpo falante em idade de participar da repraduçao. 
0 estabelecimento de unidades sexuais de pesquisa sobre 
prevençao de doenças, assim camo a distribuiçao gratuita e 
universal dos meios de prevençao sao as condiçoes neces
sanas para criar e desenvolver um sistema contrassexual de 
praduçao e repraduçao. 

ARTIG07 
A contrassexualidade denuncia as atuais politicas psiquia
tricas, médicas e juridicas, bem camo os procedimentos 
administrativos que se referem à mudança de sexo. A con
trassexualidade denuncia a praibiçao de mudar de gênera (e 
nome), assim camo a obrigaçao de toda mudança de gênera 
precisar ser acompanhada de uma mudança de sexo (hormonal 
ou cinlrgica). A contrassexualidade denuncia o controle atual 
das praticas transexuais pelas instituiç6es publicas e privadas 
de carater estatal heteranormativo, uma vez que estas imp6em 
a mu dan ça de sexo de acordo cam modelas anatômico-po
liticos :fixas de masculinidade e feminilidade. Nesse cenano, 
nao ha razao politica que justi:fique que o Estado deva garantir 
uma mudança de sexo, vista que esta seria equivalente a uma 
cirurgia estética de nariz, par exemplo. 

Na sociedade contrassexual, as operaç6es de mudança de 
sexo constituirao uma espécie de cirurgia de utilidade publica, 
par livre escolha ou imposiçao. Essas operaç6es nao devem 
servir para que os corpos continuem a remeter à ideia de 
uma coerência masculina ou feminina. A contrassexualidade 
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pretende seruma tecnologia de produçao de corpos nao hetero
centrados. AB equipes de pesquisa em tecnologia contrassexual 
estudam e pramovem, entre outras, as seguintes intervenç6es: 

• Exploraçao virtuâl das mudanças de gênera e de sexo 
graças a distintas formas de travestismo: cross-dressing, 
internet-drag, ciberidentidade etc. 

• Praduçao in vitro deum ciberclit6ris para implantar em 
diferentes partes do corpo. 

• Transformaçao de diferentes 6rgaos do corpe em 
dildo-enxertos. 

ARTIG08 

A contrassexualidade reivindica a compreensao do sexo e do 
gênera camo cibertecnologias complexas do corpo. A con
trassexualidade, tirando partido dos ensinamentos de Donna 
Haraway, apela a uma queerizaçao urgente da "natureza". AB 
substâncias chamadas "naturais" (testosterona, estr6geno, 
pragesterana), os 6rgaos (as partes genitais macho e fêmea) 
e as reaç6es fisicas (ereçao, ejaculaçao; orgasmo etc.) devem 
ser cohsideradas camo poderasas "metaforas politicas" cuja ~ 
definiçao e controle nao padern s~r deixadas nem nas maas 
do Estado nem na das instituiç6es médicas e farmacêuticas 
heteranormativas. . 

A sofisticaçao da maior parte dos ramas da medicina 
terapêutica e da cibernética (xenotransplantes, pr6teses 
cibernéticas visuais e auditivas etc.) contrasta corn o sub
desenvolvimento das tecnologias que permitem modifïcar 
os 6rgaos (faloplastia, vaginoplastia~ .. ) e as praticas sexuais 
(tomemos, par exemplcr,a escassa evoluçao do preservativo 
nos Ultimos dois mil anos). A meta das atuais biotecnologias 
é a estabilizaçao das categorias heteranormativas de sexo e · 
de gênera (que vai da erradicaçao das anormalidades sexuais: 
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consideradas camo monstruosidades no nascimento ou antes 
do nascimento, às operaç6es no casa de pessoas transexuais). 
A testosterona, par exemplo, é a metafora biossocial que 
autoriza a passagem de um corpo denominado feminino à 
masculinidade. É precisa considerar os hormônios sexuais 
camo drogas politico-sociais cujo acesso nao deve ser custo
diado pelas instituiçoes estatais heteranormativas. 

ARTIG09 
0 controle e a regula ça a do tempo sao cruciais para a con
cepçao e a melhora das praticas contrassexuais. A sociedade 
contrassexual decreta que as atividades contrassexuais serac 
consideradas camo um trabalho social que sera, ao mesme 
tempo, um direito e uma obrigaçao para qualquer corpo (ou 
sujeito falante), e que essas atividades serac praticadas regu
larmente par certo nUmero de haras par dia (a determinar, de 
acordo corn o contexte). 

ARTIGOIO 

A sociedade contrassexual demanda a aboliçao da fami
lia nuclear camo célula de produçao, de reproduçao e de 
consuma. A pratica da sexualidade em casais (isto é, em 
discretos agrupamentos superiores a .um e inferiores a três 
de individuos de sexo diferente) esta condicionada pelas 
fi.nalidades reprodutivas e econômicas do sistema hetera
centrado. A subversao da normalizaçao sexual, qualitativa 
(hétera) e quantitativa (dois) das relaç6es corporais começara 
a funcionar, sistematicamente, graças às praticas de inver
sao contrassexuais, às praticas individuais e às praticas de 
grupo que serao ensinadas e promovidas mediante a distri
buiçao gratuita de imagens e textos contrassexuais (cultura 
contrapornogrâfica). 
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ARTIGOn 

A sociedade contrassexual estabelecera os principios de uma 
arquitetura contrassexual. A concepçao e a criaçao de espaças 
contrassexuais serao baseadas na renegociaçao ena descons
truçao das fronteiras entre as esferas publica e privada. Essa 
tarefa im.plica desconstruir a casa camo espaça privado de 
produçao e de reproduçao heterocentrada. 

ARTIG012 

A sociedade contrassexual promove a modificaçao das insti
tuiçoes educativas tradicionais e o desenvolvim.ento de uma 
pedagogia contrassexual high-tech camo fim de maximizar 
as superficies er6ticas, de diversi:ficar e de melhorar as pra
ticas contrassexuais. A sociedade contrassexual favorece o 
desenvolvim.ento do saber-prazer e das tecnologias dirigidas 
a uma transformaçao radical dos corpos e a uma interrupçao 
da historia da humanidade camo naturalizaçao da opressao 
(naturalizaçao da classe, da raça, do sexo, do gênera, da 
espécie etc.). 

ARTIG013 

A sociedade contrassexual demanda que toda ato de sexua
lidade seja considerado camo um trabalho em potencial e, 
portanto, que a prostituiçao seja reconhecida camo uma 
forma legitima de trabalho sexual. A prostituiçao s6 podera 
ser exercida quando ha um contrato livre e consensual no · 
qual uma das partes se define camo comprador de trabalho 
sexual e a outra camo vendedor de certos serviços sexuais. 
Ta dos os trabalhadores ~ trabalhadoras sexuais terao direito 
ao trabalho livree igualitârio, sem coaçao nem exploraçao, e 
deverao se beneficiar de todos os privilégias legais, médicos , 
e econômicos de qualquer assalariado do mesmo territ6rio. 

"/~hl 
~ 
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A contrassexualidade busca gerar uma contraproduçao de 
prazer e de saber n~ âmbito de um sistema de contraécono
mia contrassexual. Par tal razao, a publicaçao de imagens e 
de textos contrassexuais (contrapomografia), assim camo a 
contraprostituiçao, serao consideradas camo artes e discipli
nas. Prevê-se a formaçao de centras univers~târios destinados 
à aprendizÇJ.gem das diferentes disciplinas contrassexuais. 

No âmbito da sociedade contrassexual, os corposfalantes 
se chamarao "p6s-corpos" ou wittigs. 
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