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Resumo: Refletir sobre práticas sexuais que envolvem dor em contextos consensuais é
falar sobre outros formas de vivenciar os corpos na busca por prazer, é falar de uma
sexualidade descolada da genitalidade e do orgasmo, é vivenciar limites. E pensar estas
práticas estando deslocada dos “centros” onde essas discussões geralmente acontecem é
também subverter. A pergunta que escuto geralmente é: existem pessoas que praticam
sadomasoquismo em Goiânia? Posso responder de antemão que sim, há pessoas. E é na
interlocução com essas pessoas que pretendo pensar a prática BDSM (Bondage &
Disciplina; Dominação & Submissão; Sadomasoquismo). Como os limites do corpo e a
dor podem ser vividos? Como masculinidades e feminilidades são negociadas/rompidas/
reafirmadas aqui? Como conciliar feminismo e BDSM? Onde coloco minha
subjetividade em campo? Eis algumas questões com as quais me envolvo.

Palavras-chave: sadomasoquismo, sexualidades dissidentes, poderes
Introduzindo2
Apresento aqui o início e minhas reflexões no Programa de Pós-Graduação em
Antropologia pela Universidade Federal de Goiás que iniciei em 2010 e gostaria de
contar um pouco sobre as voltas que dei até chegar aqui. Desde o começo da graduação
ao me envolver em um grupo de estudos/pesquisas sobre gênero e sexualidade me
interesso pelo que na época chamávamos3 “práticas sexuais não convencionais”4, nesta
época li tudo que encontrei (em português e espanhol) sobre zoofilia, necrofilia,
sadomasoquismo, pedofilia, “travestismo” e tantas outras práticas/desejos entendidos
(inclusive pel@s autor@s a que tive acesso na época) como desvios, aberrações, crime
ou pecado5. Com um pouco mais de leitura descobrimos os termos sexualidades
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Trabalho apresentado na 27ª. Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 01 e 04 de
agosto de 2010, Belém, Pará, Brasil. No Grupo de Trabalho 18: Corpos, sexualidades, identidades
dissidentes: que direitos, quais desejos.
2
Decidi nomear as “partes” do texto com verbos que tratam exatamente de penetração, ou seja, da
genitalidade do sexo, para “brincar” com a própria subversão que o sadomasoquismo traz.
3
Nós: eu e meu orientador de Iniciação Científica, Luiz Mello.
4
Por sexualidades convencionais, entendíamos práticas sexuais que estavam centradas na penetração e na
genitalidade, nesta categoria, portanto não estariam as sexualidades lesbo-homo-bissexuais.
5
Freud (2002), Posterli (1996), Rodrigues Jr. (1991) Storr (1978), Stoller (1998), Torres (1997).
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periféricas e sexualidades dissidentes6, gosto de ambos, pois o primeiro pontua a relação
centro/periferia (de que falarei a seguir) e o segundo dá visibilidades as dissidências,
trata de corpos/prazeres/desejos/sexualidades que estão na margem.
Agora no mestrado, sob a orientação da professora Custódia Selma Sena,
pretendo amadurecer todas essas discussões e desenvolver uma etnografia sobre o
BDSM em Goiânia.
Penetrando na margem7
Por que falar de margem? Bem, essas sexualidades estão fora da norma, da
heteronormatividade8, por isso falamos9 de margem e é importante falarmos, mas é
importante também a margem falar de si. Trago aqui reflexões que faço a partir de
questionamentos que podemos/devemos fazer em campo, tais como: podemos falar d@
outr@? Quem fala d@ outr@? @ outr@ pode falar por si mesm@? Essas reflexões
foram iniciadas quando @s “nativ@s” puderam falar de si, começaram a escrever sobre
si mesm@s, entraram nas universidades e começaram a questionar o “conhecimento”
produzido sobre el@s. (SILVA, 2000)
Voltando às margens ou aos limites externos (sempre), falar de margem é
também subverter, falar de sexualidades não assumidas, desejos não ditos, prazeres não
assumidos, não concebidos, não compreendidos. Mas trazer margem aqui é também
falar de Goiás, de uma Universidade que não é tão valorizada, nem tão estabelecida
como outras, é trazer a margem pro centro ou tornar o centro margem, ou fazer de tudo
margem. O fato é que Goiás não é - ainda – um lugar “reconhecido” por estudos de
sexualidades e está fora do eixo sudeste-sul, onde geralmente acontecem as discussões e
os eventos sobre a temática. E mesmo assim podemos ousar falar, conquistar espaços e
contribuir nas discussões.
Fernando Seffner em uma comunicação apresentada no “Seminário Nacional
Das margens ao centros: gênero, sexualidade e direitos humanos”10, defende uma maior
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aceitabilidade, legalidade e respeito, tais como: sexo em grupo, sexo não-reprodutivo, homossexual, que
envolve trocas financeiras, sadomaosquismo, etc.
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Ver nota 2.
8
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também pra tratar das sexualidades “fora” da norma heterocentrada, “coitocentrada”.
9
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Este texto está no cd-room do evento e uma versão melhorada foi publicada também na Revista Bagoas
– Estudos gays, gênero e sexualidade, v. 3, nº 4, jan.jun. 2009, a citação a seguir é da revista.
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circulação entre margens e centros e fala também que não queremos ser centro,
queremos garantias de direitos sendo margem, não queremos ser curados, nem salvos da
margem, “queremos não apenas ter todos os direitos de quem hoje está no centro, com
também queremos inventar novos direitos , sem ser centro (será possível?)”.
(SEFFNER, 2009:49)
E se tratando de estudos que envolvem sadomasoquismo, nunca foi realizado
algum que pesquisasse o centro-oeste. Há trabalhos sobre São Paulo (LEITE JR, 2000;
Braz, 2010), Belo Horizonte (BRITTES, 2006), Rio de Janeiro (MELO, 2010). Embora
em Brasília, por exemplo, tenha um grupo organizado de práticas sadomasoquistas.
Meu interesse (e minha pesquisa) tem intenção de contribuir desta forma, falando com
pessoas que vivenciam estas sexualidades da margem na margem.

Trepando com BDSM
Meu referencial teórico situa-se no campo dos estudos de sexualidades e gênero,
relacionando identidades sexuais, identidades de gênero, práticas sexuais, corpos e
poderes. Para a discussão teórica e estudos sobre o tema utilizo autor@s como Michel
Foucault (2001), que além da História da sexualidade, concedeu diversas entrevistas
onde fala sobre a prática S/M; Gayle Rubin (já citada), antropóloga feminista lésbica
que realizou pesquisa etnográfica com homens gays leather11 de São Francisco; e
Liliana Villa (s/d) que fez pesquisa de em uma comunidade de lésbicas sadomasoquistas
em Nova York.
A sigla BDSM é nativa e pode ser traduzida por: BD= Bondage 12 & Disciplina;
DS= Dominação & Submissão; SM= Sadomasoquismo. O BDSM que falamos aqui
envolve dor e prazer em contextos consensuais.
No BDSM, o corpo – e não apenas os órgãos genitais - é visto como
fundamental em sua totalidade, pois aqui ele é amplamente utilizado e erotizado.
Valorizam-se as múltiplas e diversas formas de sentir e estimular o corpo, ocorrendo
uma ruptura com o imperativo da genitalidade e recorrendo-se a um vasto leque de
objetos e recursos de excitação erótica. Uma cena S/M pode ser pensada enquanto
performance, onde são encenados/representados diversos desejos, um lugar privilegiado
para vivências de fantasias. O uso de acessórios como roupas, correntes, botas,
cadeados, vendas e técnicas como amarração e fist fucking podem fazer parte da
11
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Couro. Símbolo do fetichismo e outras práticas afins.
Amarração/Imobilização com cordas, algemas, lenços.
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encenação. Algo interessante de se notar é que enquanto as pessoas se despem para o
sexo convencional, os praticantes do BDSM se vestem para fazer sexo. (Leite Jr., 2000)
Nesta cena ocorre à negociação de scripts eróticos, havendo basicamente dois
papéis: top/sádica(o)/dominador(a) e bottom/masoquista/submissa(o). Além destas, há
também a categoria switcher, alguém que trafega entre as outras duas, que sente prazer
ao ocupar as duas posições, numa mesma ou em diferentes cenas S/M. O adjetivo
sádico enfatiza uma relação onde os limites do corpo serão testados e a dor está
presente, enquanto o termo dominador enfatiza o caráter psíquico, a tortura psicológica,
a humilhação verbal. O recurso às palavras top e bottom, originárias do inglês, é uma
tentativa de eufemizar o sentido patologizante decorrente da alusão a Sade e a Masoch
intrínseca ao sadismo e ao masoquismo, mas, para alguns praticantes, estes termos
esvaziam o sentido, a imagem e a mensagem que querem passar enquanto adeptos de
práticas BDSM (Califia, 2005).
Embora se remeta muito à dor quando se fala em BDSM, o que une as letras e dá
sentido às práticas são as relações de poder. Para Foucault o S/M, é uma encenação de
estruturas de poder, onde o corpo se coloca estrategicamente, se brinca com a
autoridade e ser dominado ou dominar são posições fluidas. (FOUCAULT, s/d)
Podemos refletir se o que o BDSM traz de dissidente. Seria a dor e a dominação
no centro? A “inversão” das hierarquias de gênero? A quebra com o sexo genital? Ou há
apenas continuidades?

Metendo metodologia
Outra pretensão minha13 é questionar/problematizar sobre antropologia e
trabalho de campo. Refletir sobre nosso corpo/nossa sexualidade/nosso desejo/nosso
gênero em campo, a pergunta que fica é: podemos/devemos nos envolver
sexualmente/afetivamente com noss@s interlocutor@s? Como fica o distanciamento
quando se pesquisa algo do qual se faz parte?
Podem parecer óbvias as respostas para as perguntas e muit@s diriam que a
antropologia questiona isso há muito tempo, mas quando tratamos de sexualidade o
conselho que se escuta é: não se envolva, o que pode ser entendi por: não transe em
campo. Vári@s pesquisador@s (BENITEZ, 2009; BRAZ, 2010; PELÚCIO, 2007;
MATOS, 2005) que estudam sexualidades têm falado de seus corpos/desejos em campo,
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mas a pergunta fica: qual o problema em transar em campo? Muitas pessoas podem
transar em campo, mas não podem falar sobre isso, pois seus trabalhos seriam
deslegitimados. É necessário censurar nosso corpo e nosso desejo? E onde fica o corpo
e o desejo de noss@s interlocutor@s? Até onde é necessário trocar a tese pelo tesão ou
o tesão pela tese?14 Podemos experimentar mais prazeres em campo? Fica a questão.
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