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Introdução 

 

Podemos notar, através da televisão, músicas, roupas, redes sociais, rodas de 

conversa, que a questão do erotismo – que já envolve o sensual e o sexual – é algo que 

virou rotineiro, que não dá para desvincular da sociedade atual. O erótico virou signo do 

século XXI. Qualquer assunto, qualquer conversa, em qualquer lugar, sempre haverá 

alguém que fará associação imagética de algo ou alguma coisa com o erótico, sensual, 

sexual.  

O objetivo deste texto é tratar a questão do erotismo como um fator cultural. 

Pois já não há mais como negar que o erótico está impregnado como cultura na 

sociedade. Não há como negar que vivemos em uma sociedade erótica. Vivemos a 

época em que o corpo é supervalorizado: pernas, coxas, bunda... Muitos preconceitos 

em relação a isso já foram extintos, outros ainda existentes vêm sendo minimizados. 

Podemos dizer que o tabu do corpo foi quebrado. Hoje podemos nos vestir, andar, 

pentear, dançar, como quisermos.  

A mulher, na história da evolução social, é um fator importante, predominante 

para isso. O movimento feminista é um dos marcos para essa nova cultura. A partir do 

momento em que a mulher se torna livre – livre para vestir, andar, amar – o pensamento 

da sociedade sobre certos tabus são quebrados. 

Este texto irá analisar o comportamento da mulher de outrem e da mulher atual. 

O que mudou e como mudou. Como a mulher contribui para a nova cultura social: 

erótico/sensual/sexual. Irá mostrar como se dá a cultura do erótico na sociedade. Suas 

questões de alteridade, extraposição e cultura social. Irá mostrar que esta nova cultura 

não é o vulgar, muito menos o pornográfico. Para isso irá fazer a diferenciação do 

erótico e do pornô. Como o processo de Alteridade e Extraposição se dá nas relações 

sexuais humanas, no ato da masturbação. Com embasamento teórico e visão 

bakhtiniana, associando imagens para melhor captação do assunto.  
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1- A mulher na sociedade: fator marcante para o erótico/sensual/sexual. 

 

É notável que a sociedade evoluiu, avançou, progrediu, mudou. Em todos os 

sentidos: tecnologia, pensamento, ação, comportamentos, rótulos, tabus, paradigmas, 

cultura, etc. Sobretudo a sociedade mudou em relação ao tratamento do corpo, a como é 

visto o erótico/sensual/sexual e sua forma de pensar sobre essas questões. 

Principalmente no que diz respeito à mulher. A mulher é um fator marcante para a 

progressão de pensamento sobre essas questões. Através das lutas feministas a mulher 

conseguiu seus direitos, conseguiu ser “livre” (aspas na palavra livre porque veremos 

mais a frente que a sociedade que transforma o indivíduo, ou seja, a sociedade que dita a 

tal liberdade para o indivíduo). 

 

1.1- A mulher ontem 
 

 

 



Antigamente as mulheres eram submissas aos seus maridos. Desenvolviam 
papéis de obediência absoluta. Já em Roma cuidavam do Fogo do Lar, perante 
o qual rezavam e idolatravam os deuses do marido, e não bastando as reuniões 
familiares era para divinizar aquele fogo, o qual se mantinha aceso para 
idolatrar os antepassados masculinos do cônjuge - pais, avôs e bisavôs – as 
mulheres após sair da residência dos pais, para o matrimônio, não eram mais 
aceita no seio da própria família. (COULANGES, 2001). 

A mulher vivia sobre os domínios do homem, sem direitos próprios. A mulher 

era vista como, simplesmente, um objeto: o qual cuidava dos filhos, da casa e tinha por 

obrigação satisfazer sexualmente seu marido. Seu corpo servia apenas para o prazer. 

Não o podia mostrar. Suas vestes eram com cortes que não marcavam e nem 

valorizavam suas silhuetas. Pernas à mostra – nem pensar. Cabelos arrumados. (A única 

coisa, talvez, que ressaltava beleza feminina eram as suas jóias). E se alguma mulher 

ousasse a ir contra esses padrões, era vista como meretriz – prostituta: por ser contrária 

aos padrões da sociedade. Tudo o mais que envolvia o corpo passava a mensagem de 

submissão. Talvez por isso, nesta época, na sociedade, a cultura do 

erótico/sensual/sexual não era notável ou nem existia.  

 

1.2- A mulher hoje 
 

 



 Através de lutas do movimento feminista a mulher conquistou direitos na 

sociedade: direito ao voto, no Brasil, acredita-se que foi um dos maiores conquistados. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) confere 12 direitos conquistados pela mulher, 

são eles: (1) direito à vida; (2) direito à liberdade e a segurança pessoal; (3) direito à 

igualdade; (4) direito à liberdade de pensamento; (5) direito à informação e a educação; 

(6) direito à privacidade; (7) direito à saúde e a proteção desta; (8) direito a constituir 

relacionamento conjugal e planejar sua família; (9) direito a decidir ter ou não ter filhos 

e quando tê-los; (10) direito aos benefícios do progresso científico; (11) direito à 

liberdade de reunião e participação política; e (12) direito a não ser submetida a torturas 

e maltratos. Graças aos movimentos feministas a mulher não conquistou somente 

direitos, mas, também, contribuiu para a mudança de pensamento da sociedade, no que 

se diz respeito a própria mulher. Atualmente, a mulher é dona do seu próprio corpo. A 

sociedade não dita mais como ela deve se comportar ou vestir. A mulher está presenta 

na televisão, na música, no cinema, trabalhando nos espaços que antes eram dominados 

por homens. Se a mulher quiser usar vestido curto, ela pode; minissaia; blusa decotada; 

mostrar seu corpo; dançar funk; andar sensualmente, ela pode. Ao conquistar sua 

liberdade, a mulher mostra à sociedade que ela pode tudo. E ousa em tudo o que faz, 

com seu corpo, seu jeito e suas roupas. Os tabus que existiam na sociedade a mulher os 

quebrou tomando-os para si, por exemplo, o erotismo, a sensualidade e a sexualidade. 

Não há como falar de erótico/sensual/sexual sem fazer a associação com a 

mulher, ou seja, a mulher é signo erótico/sensual/ sexual. 

 

2- Uma sociedade erótica/sensual/sexual 

O que circunda a vida do indivíduo expressa que, à medida que o corpo se 
expõe às esferas da sociedade, vai sendo marcado e modificado conforme a 
convivência com cada época. Isto consiste num desenvolvimento sócio-
cultural, no qual criam-se e se recriam infindáveis possibilidades e 
transformações daquilo que se pode ler através do corpo e do que o corpo pode 
conseguir instigar com seu texto aos sentidos de quem lê; pois um indivíduo 
pode, sim, compor um texto! Seu cabelo, sua roupa, seus gestos, gingado, 
brincos, colares, tatuagens... tudo que o constitui pode ser olhado, apreendido 
como linguagem.  (SABACK & DATTRINO In: MIOTELLO, 2005, p 147) 

 Atualmente vivemos em uma sociedade na qual quase tudo envolve erotismo, 

sensualidade ou sexualidade. Todo indivíduo envolvido nesta sociedade irá moldar seus 

padrões aos padrões da mesma. Não importa sexo nem religião, todos irão ser 

modificados – gradativa ou instantaneamente. Isto nos leva a tratar o 



erótico/sensual/sexual como cultura. Algo que já faz parte da sociedade. Que já está 

impregnado nos padrões sócio-culturais. Uma boa prova disto é a forma de letramento 

utilizada nos cursinhos pré-vestibulares, onde os professores a todo o momento tratam 

suas respectivas disciplinas como “objeto sexual”. Formulas de exatas envolvem sexo. 

Contos de literatura envolvem sensualidade, erotismo e sexo. História, Língua 

Portuguesa, etc. Esta é uma estratégia para a melhor captação e aprendizagem dos 

alunos. Este método funciona muito bem, pois os alunos estão vivendo essa fase. O 

público dos cursinhos pré-vestibulares é jovem – alguns estão, ativamente, vivendo sua 

vida sexual; outros estão descobrindo este mundo. Vivemos em uma sociedade 

hipócrita: que vive a cultura erótica/sensual/sexual, mas trata seus adolescentes como 

“inocentes sexuais” – pura hipocrisia. Por conta disso, tratar o ensino, nos cursinhos, de 

uma forma sexual dá certo. Pois, outrora o jovem não podia saber o que é sexo, não 

podia ouvir falar, alguns dogmas religiosos dizem que não é permitido, a sociedade trata 

como coisa de adulto (embora muitos já tenham sua vida sexual ativa já na 

adolescência); e conhecer esse mundo se torna algo muito interessante. Formulas 

matemáticas, químicas e físicas se tornam interessantes. Literatura se torna interessante. 

Tudo o mais dentro da sala de aula se torna interessante.  

Tudo relacionado à sociedade explicita ou implicitamente está o 

erótico/sensual/sexual.  

 

2.1.1- Relações sexuais humanas: o erótico, o sensual, o sexual.  
 

 

 

A visão que tem Bakhtin da sexualidade é prática; em sua prosa, todos os 
substantivos e verbos associados ao corpo grotesco e às partes inferiores 
fecundam-se ao longo do mesmo eixo sintagmático [...] Bakhtin, nesse sentido, 
não participa da moderna hipóstase da sexualidade como imperiosa raison 
d’être da existência humana. Trepar, para Bakhtin, é inseparável de cagar, 
mijar e outros lembretes semicômicos da deliciosa grotesquerie do corpo [...] 
Para Bakhtin, a sexualidade sempre existe em relação: em relação à existência 



geral do corpo, em relação a outras pessoas, em relação à vida social comum. 
Em vez de visualizar a sexualidade como uma série de close-up isolante de 
partes do corpo, Bakhtin a vê como uma ampla tela multicentralizada, como 
um espaço breughliano, cheio de gente e vivo com as atividades do povo. O 
sexo é relativizado e relacionalizado, disperso através de todo o campo social. 
(STAM, 1992, p. 86-87). 

 

Bakhtin diz que “na vida não nos interessa o todo do homem mas apenas alguns 

de seus atos com os quais operamos na prática e que nos interessam de uma forma ou de 

outra.” (BAKHTIN, 1997, p. 4). No que diz respeito à cultura erótica/sensual/sexual só 

interessa do homem as suas particularidades – as quais se referem às relações sexuais. O 

homem como todo (um todo acabado) não pode ser considerado parte desta cultura, pois 

o homem é um ser social que trabalha, estuda, tem seus momentos de lazer, come, 

dorme, transa, ler, escreve, vive. O homem como um todo acabado não é totalmente 

erótico/sensual/sexual. Todos têm seu lado profano, mas também têm seu lado santo: 

não profano. Por isso não podemos, para a cultura do erótico/sensual/sexual, considerar 

o homem por inteiro, e, sim, suas particularidades – que o fazem integrante dessa 

cultura: jeito, comportamento, gestos, roupas, práticas, pensamento. 

O erótico, que fique bem claro, não é o pornográfico. O erótico é: relativização 

da realidade, subjetividade, sugestão de sentidos em vez da “entrega” de significados 

fixos e evidentes: 

 

 

A pornografia é a representação da nudez e do comportamento sexual humano 

com o objetivo de produzir excitamento sexual. “A pornografia, tal posição talvez 



quisesse provar, constitui-se em uma versão contemporânea do “carnaval” de Bakhtin; 

ela derruba tabus puritanos, causando o que Bakhtin chama de “contato livre e familiar” 

e “entrelaçamento de corpos” do carnaval” (STAM, 1992, p. 79-80). O erótico é: 

valorização do discurso (campo da imanência) em detrimento do texto (campo da 

manifestação) – foco na associação, analogia, no jogo de imagens, no implícito: 

 

 

O pornográfico é explícito: “Aproximação em zoom de atrizes de pernas 

escancaradas prestam uma homenagem às protuberâncias e aos orifícios do corpo, e a 

importância da ejaculação masculina, multiplicada a disseminação surreal via truques 

óticos em filmes como Atrás da porta verde” (James Mitchell, 1972). O erótico é: 

qualidade estética – participação essencial do espectador/leitor na construção do 

sentido, na co-criação das imagens referentes aos objetos, sujeitos, ações, sensações:  



 

 

O pornográfico é “A veneração do pênis que ejacula, frequentemente no centro 

do quadro e agigantado por lentes grandes-angulares, em vez de uma homenagem à 

fecundidade, é uma saudação ao falo, o falo que ‘substitui’, por assim dizer, uma 

sinédoque do espectador masculino ausente [...] A pornografia comercial, em suma, 

constitui-se não do banquete de carnaval, mas dos restos da imaginação erótica.” 

(STAM, 1992, p 80). O erótico é: a própria sensualidade – foco na construção de 

imagens “em partilha”, em “fronteira” (BAKHTIN, 1997), a partir da fusão da 

experiência/história de vida do autor e do leitor sobre a temática sexual: 



 

 

O erótico é: a valorização do “desvalor” - proposição do “contraponto”, de um 
“outro lado”, oculto e subversivo, dos sujeitos, objetos, sentidos, das emoções: 

 

 

 

No filme pornô, tal como é constituído atualmente, há pouco espaço para o 
riso; os procedimentos são mortalmente sérios. Uma transpornografia 
bakhtiniana, se é que se pode imaginar tal coisa, seria contra o sexo como 



negócio sério, tanto por ser sério como por ser negócio. O riso, para Bakhtin, é 
erótico por si só; é profundo, comunitário, uma corrente que passa de uma para 
outra, numa atmosfera de contato amigável e livre. (STAM, 1992, p. 87) 

 

2.1.2- Masturbação 
 

 

 

Além de ser uma cultura já penetrada, as relações sexuais humanas são um 

movimento de alteridade e extraposição direto. Não há como pensar em relações sexuais 

humanas sem alteridade e extraposição. O outro é fundamental para a realização e a 

existência de dadas relações. Não apenas nos atos sexuais (homem-mulher, mulher-

mulher ou homem-homem) em si, propriamente ditos. O processo de alteridade está 

além de o contato físico. Pele com pele. Rosto com rosto. Suor com suor. Genitais com 

genitais. O outro não é somente outro físico, pessoa de fato. O outro pode ser outro não-

humano, não-real, um ser imaginário. No ato da masturbação, por exemplo, o outro não-

humano está presente a todo o momento. O outro pode ser um objeto sexual (vibrador, 

pênis de borracha, dildos, etc.), uma fruta ou verdura (banana, pepino, cenoura, 

berinjela...), ou, simplesmente, alguém imaginário. A masturbação é homossexual. A 

masturbação é zoofilia. A masturbação é necrofilia. A masturbação é parafilia. A 

masturbação é o outro. A masturbação é extraposição.  A masturbação é criação 



estética. A masturbação é autor e personagem. A masturbação é um teatro onde posso 

ser (ou ter) quem eu quiser. A masturbação é o campo do gozo. Da morte.  

O sujeito o qual se extrapõe para esse mundo encontra várias situações para 

prendê-lo nele, como, por exemplo: masturbar-se com a mão esquerda – para quem é 

destro – imaginando que é alguém lhe masturbando; masturbar-se em locais públicos ou 

em que há o risco de ser pego; masturbar-se dentro d’água (piscina ou praia), etc. 

Transportar-se para esse mundo é tão bom, tão agradável, tão maravilhoso que a 

masturbação é uma identidade cultural mundial. É uma “tradição” passada de irmão 

para irmão, prima para prima, amigo para amigo, como a literatura oral, ou contos e 

lendas: de geração a geração.  
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