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“Em última análise, precisamos amar para não adoecer”.  
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RESUMO 

 

ROCHA JÚNIOR, Roberto Wagner. Erotismo e Morte na graphic novel Black Kiss de 

Howard Chaykin. 2019. 143 f. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019. 

 

Resumo: Ao apresentar alguns conceitos de transgressão a partir do erotismo na história em 

quadrinhos Black Kiss de Howard Chaykin, a presente pesquisa ancora o debate a partir das 

perspectivas de Edgar Morín (1973), com irrompimento do mito e do ritual a partir da angústia 

frente a morte; Absorve também alguns conceitos de repressão instintual de Sigmund Freud 

(2010); para a partir deste ponto apropriar-se dos conceitos de interdito, transgressão e erotismo 

na filosofia de Georges Bataille (1987). No primeiro capítulo faz-se a aproximação entre 

linguagem e tecnologia a partir dos conceitos de Marcelo Dascal (2002) e Ernst Cassirer (2001). 

Aborda-se a tecnologia a partir da visão de Álvaro Vieira Pinto (2005) e da crítica 

fenomenológica apresentada por Alberto Cupani (2004). A partir de então um breve histórico 

da pornografia e suas transformações de acordo com o momento histórico e possibilidades 

tecnológicas a partir de Lynn Hunt (1999). No capítulo seguinte faz-se necessário à 

contextualização do quadrinho erótico e transgressivo no contexto americano pós-código de 

ética dos quadrinhos. Para tanto se faz uma breve revisão da história dos romances gráficos no 

Ocidente e suas influências. Em seguida, no capítulo três são apresentados os conceitos de 

erotismo e transgressão a partir de Freud (2010) e Bataille (1987). Por fim, no último capítulo, 

longe de esgotar o tema, são apresentados alguns exemplos de transgressão e erotismo no 

quadrinho Black Kiss de Howard Chaykin. 

 

Palavras-chave: Quadrinhos; Erotismo; Transgressão; Interdito; Morte. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

ROCHA JÚNIOR, Roberto Wagner. Death and Erotism in Howard Chaykin’s graphic 

novel Black Kiss. 2019. 143 p. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019. 

 

 

By presenting some concepts of transgression from eroticism in Howard Chaykin's Black Kiss 

comic, this research anchors the debate from the perspectives of Edgar Morín (1973), with the 

eruption of myth and ritual from anguish towards death; It also absorbs some concepts of 

instinctual repression of Sigmund Freud (2010); From this point onwards it’s appropriated the 

concepts of interdiction, transgression and eroticism in the philosophy of Georges Bataille 

(1987). The first chapter approaches language and technology based on the concepts of Marcelo 

Dascal (2002) and Ernst Cassirer (2001). Technology is approached from the vision of Álvaro 

Vieira Pinto (2005) and the phenomenological critique presented by Alberto Cupani (2004). 

From then on a brief history of pornography and its transformations according to the historical 

moment and technological possibilities from Lynn Hunt (1999). In the next chapter it is 

necessary to contextualize the erotic and the transgressive in American comics context after the 

Comic Code Authority. To this end, we briefly review the history of graphic novels in the West 

and their influences. Next, in chapter three, it’s presented the concepts of eroticism and 

transgression from Freud (2010) and Bataille (1987). Finally, in the last chapter, far from 

exhausting the theme, some examples of transgression and eroticism are presented in Howard 

Chaykin's Black Kiss comic. 

 

 

Keywords: Comics; Eroticism; Transgression; Interdicted; Death. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As histórias em quadrinhos são parentes distantes da possibilidade de reprodutibilidade 

técnica das imagens e irmãs da cultura de massas consolidada nos EUA pós-Revolução 

Industrial. Como produto típico da cultura de massas, as histórias em quadrinhos refletem a 

sociedade na qual foram produzidas, assim, como produto de consumo em massa, produzem e 

reproduzem dialeticamente os valores que compõem essa sociedade. Tais histórias são frutos 

da Revolução Industrial não apenas pelos seus aspectos técnicos. O desenvolvimento da 

sociedade burguesa cria as condições materiais para o aparecimento das novas mídias, ao 

mesmo tempo em que seu processo de alienação e individualização do ser humano é um dos 

motivadores à busca por envolvimento catártico nas histórias em quadrinhos, sobretudo as 

eróticas. Entretanto a gênese das histórias em quadrinhos remonta a um tempo precedente a 

consolidação da sociedade do capital industrial no Ocidente. As histórias em quadrinhos são 

frutos de transformações que remontam as gravuras clericais do século XV e XVI, empregues 

para comunicar e educar os/as iletrados/as, passando pelos folhetins dos jornais ilustrados nos 

séculos XVIII e XIX que surgem a partir da demanda de uma nova classe social pós-Revolução 

Francesa. Asa Briggs e Peter Burke nos alertam que “alguns fenômenos da mídia são mais 

antigos do que em geral se imagina” (2004, p. 14).  

O presente trabalho propõe-se a falar do Ocidente, especificamente dos EUA da metade 

final século XX, pós comic code authority1 tendo os quadrinhos dito adultos como um de seus 

representantes. Dito isso, é indispensável lembrar que a impressão já era praticada na China e 

no Japão desde o século VIII, se não antes (BRIGGS; BURKE, 2004). A prensa gráfica de tipos 

móveis já existia na Coreia no início do século XV, com “uma quase alucinatória similaridade 

aqueles de Gutemberg” (MARTIN citado por BRIGGS; BURKE, 2004, p. 26). No Japão, seus 

primeiros quadrinhos, também conhecidos como mangá, datam de 1814. Os manuais de 

desenho de Katsushika Hokusai contêm “trechos nos quais retrata, por exemplo, as lutas 

 

1 Na década de 1950 as histórias de terror da EC Comics tomam o lugar da popularidade das histórias de heróis 

chamando a atenção de setores conservadores da sociedade que se preocupam com o possível corrompimento dos 

jovens. Em 1954, o lançamento de Seduction of the innocent do psiquiatra Fredric Wertham, onde o médico, em 

meio a vários argumentos pseudocientífico e histéricos acusava as histórias em quadrinhos pelo aumento da 

delinquência juvenil, a perseguição às histórias em quadrinhos atingem seu auge com a criação, no mesmo ano, 

do o Código de Ética dos Quadrinhos, em inglês Comic Code Authorithy, que promovia os valores de respeito à 

autoridade, pelos pais, pelo código moral, etc. além de proibir “cenas que tratem de, ou instrumentos associados 

a, mortos-vivos, tortura, vampiros e vampirismos, fantasmas, canibalismo e licantropia” (MORRISSON, 2012 p. 

77). 
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marciais [que] podem muito bem ser vistos como narrativas visuais” (CAMPOS, 2015, p. 10). 

Todos os exemplos supracitados merecem um estudo a parte. 

Black Kiss é um quadrinho estadunidense escrito e desenhado por Howard Chawkin. 

Foi publicado originalmente em 12 volumes entre junho de 1988 e julho de 1989 pela editora 

independente Vortex. Foi lançado sob protestos nos EUA, em que pessoas queimavam o 

quadrinho, Segundo Chaykin (2011, s/p) “Eu ganhei muito dinheiro às custas das pessoas que 

compravam as edições de Black kiss só para incinerá-las, com medo de que deturpassem a 

América”. A sequência da história, lançada em 2011, conta a ascensão de Dagmar, uma das 

personagens centrais na história, foi banida no Reino Unido e Canada2. No Brasil, a primeira 

edição de Black kiss foi publicada em 1991, pela editora Toviassú. Black kiss conta a história 

de Cass Pollack, um músico de jazz, ex-viciado que se vê obrigado a fugir da polícia e da máfia 

após sua família ser assassinada e se tornar o principal suspeito. Ao escapar dos sicários, 

conhece Dagmar Laine, uma mulher misteriosa obcecada por sua amiga/musa Bervely Grove, 

uma ex-atriz de cinema em decadência. Dagmar o ajuda em troca de um favor que o conduz a 

um submundo de pornografia, cultos satânicos, prostituição, drogas, corrupção, violência e 

morte. 

Para analisarmos esta obra, partimos do pressuposto que alguns autores defendem sobre 

uma oposição entre pornografia e erótico. O erótico seria o que sugere, e o pornográfico o que 

se mostra explicitamente, o sexo. Para Dominique Maingueneau (2010) embora tal oposição 

não seja simétrica, é autoexcludente, segundo Byung-Chul Han (2017), “o jogo com 

ambiguidade e ambivalência, com mistério e enigma eleva a tensão erótica, e, assim, a 

transparência ou a univocidade levaria ao fim do Eros” (HAN, 2017, p.18). Segundo Han 

(2017), há uma demanda por transparência que não permite mais os contornos imaginativos. 

Entretanto, se se considera a sexualidade como uma forma intrincada de discursos, há de se 

problematizar de que forma esses discursos poderiam ser puramente transparentes, desprovidos 

de contornos imaginativos. E como seria a recepção dos atores envolvidos em uma 

comunicação simbólica desprovida de contorno imaginativo? 

Para Eliane Robert Moraes (2008), a distinção entre erótico e pornográfico, de acordo 

com seus graus de explicitude da representação sexual, seria equivocada e da ordem do senso 

comum. Para a autora, a pornografia se vale do erótico para criar a tensão necessária para o 

prazer, quando essa tensão é aliviada. Já Viviane Mosé (2014), em sua palestra “o erótico e o 

 

2 Disponível em: https://www.omelete.com.br/quadrinhos/black-kiss-ii-hq-de-howard-chaykin-e-proibida-no-

reino-unido. 
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contemporâneo”, ao citar Bataille, dirá que “o erotismo não é do domínio do prazer”. Na 

verdade, para Bataille, o erótico surge de um par de opostos não-excludentes, morte e erotismo. 

Os seres humanos, ao tomarem consciência da morte, passam a viver na angústia da expectativa 

da morte e contrapuseram essa angústia nas sensações eróticas.  

Portanto faz-se necessário antes entender dois conceitos presentes na filosofia de 

Bataille (1987), continuidade e descontinuidade. Segundo o escritor francês o ser humano nasce 

e morre sozinho, é um ser descontínuo ao nascer da fusão de dois seres descontínuos que em 

seguida se dividem para, tornarem-se outra coisa. O ser humano é composto de uma nostalgia 

por continuidade perdida. Passa então a vida a buscar uma continuidade só adquirida 

plenamente na morte. Apenas a morte, em sua contingência violenta, consegue arrebatar o ser 

descontínuo à continuidade. Entretanto a, continuidade só pode ser plena na morte, e, se a morte 

representa a redução ao nada, o aniquilamento completo do indivíduo, a morte impede a 

experiência descontínua de tal instante. Deseja-se a reintegração na continuidade perdida, 

contudo, somente se essa mesma continuidade não for plenamente atingida, ou seja, apenas se 

a morte não for atingida. Uma das formas de reencontrar, ainda que por breve experiência, essa 

continuidade é através do erotismo. O erotismo faz parte do conjunto de transgressões que, não 

apenas tornam suportáveis os interditos (e consequentemente a vida em sociedade), mas as 

legitimam. 

O erotismo batailliano pode ser de três tipos, a saber, erotismo dos corpos, dos corações 

e religioso. Cabe ressaltar que não há escala valorativa entre eles, e os três funcionam, cada um 

à sua maneira, alicerçados pela nostalgia por continuidade, essa dissolução, ainda que 

momentânea do indivíduo, mas que apenas atingida plenamente na morte. Na verdade, o erótico 

pertence ao par de opostos não-excludentes, interdito e trangressão. Bataille (1987) é mais 

específico e dirá que “do erotismo é possível dizer que ele é a aprovação da vida até na morte” 

(BATAILLE, 1987, p. 10). O erotismo é o espaço limítrofe entre a segurança do interdito e a 

entrega completa. O salto no vazio da violência aniquiladora em que “suas estruturas subjetivas 

pautadas na racionalidade são dissolvidas e o indivíduo tem uma ‘experiência interior’” 

(FONSECA, 2016, p.93). 

Nesta perspectiva propõe-se a explorar como os interditos e as transgressões eróticas 

podem ser entendidas como artifícios em busca de enfrentar a possibilidade de aniquilamento 

frente ao acaso. No primeiro capítulo faz-se um apanhado histórico das publicações em 

quadrinhos desde suas influências nas pinturas clericais e nas narrativas sequenciais que se 

proliferam a partir do surgimento da prensa. Ressalta-se também a influência dos folhetins para 

a contribuição de um mercado consumidor de histórias sequenciais visando entretenimento. 
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Para, enfim, após consolidação da cultura de massas no ocidente, focar-se nos quadrinhos 

undergrounds na resistência ao período de censura moral do Comic Code Authorithy imposto 

aos quadrinhos norte-americanos a partir de 1954. Depois de tal panorama, aborda-se como 

essas publicações transgressivas se tornam presentes na contextualização do período em que 

surge o quadrinho analisado, Black Kiss.  

Nos capítulos seguintes abordar-se-á as relações entre linguagem, tecnologia e erotismo. 

O objetivo é conseguir ilustrar como, assim como a linguagem, o erotismo pode ser entendido 

como uma tecnologia. Entende-se o erotismo como uma tecnologia desenvolvida pelo ser 

humano no decorrer do seu processo civilizatório para lidar com as pulsões surgidas frente a 

repressão dos instintos animais. Desenvolver-se-á o surgimento do tabu e dos mitos com base 

nos conceitos de Sigmund Freud (2010, 2013), Ernst Cassirer (2012) e Edgar Morín (1973) a 

fim de contextualizar o surgimento da consciência da morte no ser humano, em seguida nos 

apropria-se da repressão instintual que caracteriza o nascimento da civilização, segundo Freud 

(2010). E, finalmente, ampliar-se-á a argumentação para o mundo do trabalho e surgimento do 

erotismo, segundo Georges Bataille. É feito também um apanhado histórico das publicações 

pornográficas na modernidade. Aborda-se como a tecnologia de impressão surgida em meados 

do século XV propiciou a proliferação de escritos licenciosos desde o renascimento até o 

começo do século XIX, com comentários sobre a contribuição da Revolução Francesa a partir 

do livro organizado por Lynn Huntt (1999), A invenção da pornografia.  

No último capítulo pretende-se, sem expectativa de esgotar o tema, discorrer sobre como 

os conceitos de erotismo ligados à transgressão e morte são apresentadas no quadrinho de 

Howard Chawkyn (1991), Black Kiss. Se os quadrinhos como produto da cultura de massas 

ilustram os valores morais de determinada comunidade, mesmo que seja produzido para o 

consumo massivo, a representação estética da narrativa gráfica sequencial reflete mensagens 

poderosas e dialogam com a humanidade de cada um de nós, tal qual todas as obras de arte. 

Desta forma, analisar a obra de Howard Chaykin (1991) procurando entender como os 

contornos da luta entre Eros e Tânatos são envolvidos pela Morte e sua representação a partir 

do surgimento do humano, pode ser uma percepção do que se constitui o Ser, que excede-se a 

si mesmo, tornando-se mais que o Ser (BATAILLE, 1987). 
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2 DE GUTEMBERG AOS QUADRINHOS ADULTOS 

 

2.1 OS QUADRINHOS ADULTOS ANTES DOS QUADRINHOS ADULTOS 

 

Walter Benjamin em seu ensaio, sobre o conceito de história (1994) alerta que se deve 

considerar “tarefa [de] escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 1994, p.225) a fim de 

evitar a empatia para com o vencedor, o que apenas beneficia os dominadores. Benjamin propõe 

um constante retorno ao passado, entendendo a história como o resultado de conflitos, 

sobretudo de classes, que será escrita em empatia com os vencedores, e cabe ao materialista 

histórico levar “em conta que nada que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a 

história” (BENJAMIN, 1994, 223). Portanto é necessário reescrever a história das histórias em 

quadrinhos. 

Parte do senso comum dentro da História das histórias em quadrinhos afirma que a 

popularização das HQs está diretamente ligada à segunda geração das penny press3 em meados 

do século XIX nos EUA. Dois magnatas da comunicação, Pulitzer e Hearst, acirram a disputas 

pelo mercado editorial que os leva à criação e à deturpação de fatos; cobrir, de forma 

sensacionalista, tudo aquilo que for escandaloso, bizarro, curiso: o fait divers4; que leva a 

publicação semanal de tiras em quadrinhos, tendo sua gênese em 25 de outubro de 1896, com 

um menino de camisolão amarelo conhecido como Yellow Kid nas páginas do New York 

Journal. A cor do personagem responsável pelo termo yellow journalism, equivalente no inglês 

do chamado jornalismo marrom aqui.  

Essa origem das histórias em quadrinhos atribuídas ao mercado editorial jornalístico 

norte-americano determina a graphic novel do gênio dos quadrinhos, Will Eisner, Um contrato 

com Deus, lançada em 1978 como um marco de amadurecimento dos quadrinhos. A obra de 

Eisner “considerada a primeira obra do gênero” 

(GUIMARÃES, 2012, p. 24) e “também [a que] inaugura o gênero chamado noir comics” 

(ibidem, p. 25). Um contrato com Deus é considerada, segundo a linha do tempo em que os 

quadrinhos nascem com The Yellow Kid, a obra que marca o nascimento de um formato de 

quadrinhos voltado para o público adulto. É necessário deter-se um pouco nessas duas 

 

3 Penny press tem origem no jornal ilustrado inglês Penny Magazin que aparece em Londres em 1832 como jornal 

barato dedicado para o consumo das massas. Seu custo, um penny, o equivalente a centavos, e seu forte apelo 

popular inaugurará o que Barbero (1997) chamará de primeira etapa da cultura de massas. 
4 Termo francês introduzido por Roland Barthes na obra Essais Critiques, de 1964, significa fatos diversos. O 

termo acabou por caracterizar o tipo de cobertura jornalística da mídia sensacionalista popular. 
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afirmações sobre Um contrato com Deus de Will Eisner: a) que inaugura um gênero adulto nos 

quadrinhos, denominados graphic novel; b) inaugura o gênero noir nos quadrinhos. 

 

Figura 1 – Extrato de tira do New York Journal em que aparece o personagem Yellow Kid, 1896 

 

Fonte: San Francisco Academy of Comic Art Collection, The Ohio State University Billy Ireland Cartoon 

Library & Museum. Disponível em: https://www.atlasobscura.com/articles/how-americas-first-popular-comic-

shaped-the-19th-century-newspaper-wars. Último aceso em 29 Nov. 2019. 

 

Apesar da genialidade de Will Eisner, Um contrato com Deus não é sequer a primeira 

vez que os quadrinhos são usados para contar uma história voltada para o público adulto. Nos 

Estados Unidos, desde o final da década de 60, vários quadrinistas já desenvolviam suas 

histórias afora das regras do Comics Code Authorithy, que desde a década de 1950 havia 

colocado severas restrições às histórias em quadrinhos com pressuposto de preservar a moral e 

os bons costumes.  

Com o sucesso dos quadrinhos de super-herói no começo da década de 1940, na década 

seguinte os quadrinhos já eram uma febre, tendo vários gêneros além dos super-heróis. Na 

década de 1950, as histórias de terror da EC Comics (Figura 2) tomam o lugar da popularidade 

das histórias de heróis e causam o que Morrisson (2012, p. 73) vai chamar de “pânico moral em 

todo país”. As histórias de terror da EC Comics, por vezes descritas como de mau gosto vão 
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chamar a atenção de vários setores da sociedade5. Em 1954, o psiquiatra Fredric Wertham 

escreveu Seduction of the Innocent fornecendo “fundamento pseudocientífico para uma 

suspeita que aterrorizava fazia tempo as famílias norte-americanas: a de que os quadrinhos eram 

os culpados por suas doces crianças estarem se transformando em delinquentes juvenis” 

(CAMPOS, 2015, p. 13). O livro nascia dentro de uma onda conservadora americana que 

considerava “os quadrinhos e seus autores como corruptores astuciosos de crianças” 

(MORRISSON, 2012, p. 74). No mesmo ano de lançamento do livro, após inúmeras audiências 

no Senado americano, era aprovado o Código de Ética dos Quadrinhos, em inglês Comic Code 

Authorithy. O código promovia os valores de respeito à autoridade, pelos pais, pelo código 

moral etc. além de proibir “cenas que tratem de, ou instrumentos associados a, mortos-vivos, 

tortura, vampiros e vampirismos, fantasmas, canibalismo e licantropia” (ibidem, p. 77). 

 

Figura 2 – Capa da revista The Crypt of Terror nº19, EC Comics, Agosto de 1950 

 
Fonte: Fandom Wiki EC Comics. Disponível em: 

https://eccomics.fandom.com/wiki/Crypt_of_Terror_Vol_1_19. Último aceso em 29 Nov. 2019. 

 

5 “A história da EC Comics, que tomou o lugar da popularidade dos títulos de herói e causou pânico moral em 

todo o país é fascinante e foi abordada com profundidade em outros livros – The Ten-Cent Plague: The Great 

Comic-Book Scare and How It Changed America, David Hajdu” (MORRISON, 2012, p. 73). 
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As histórias em quadrinhos neste momento, pelo menos nos Estados Unidos, passam 

por um rígido controle. Banindo por quase completo as histórias de terror da EC Comics e 

infantilizando as histórias em quadrinhos ao máximo a fim de evitar-se a censura do Comics 

Code Authorithy. Os quadrinhos underground americanos, desligados da necessidade do selo 

de aprovação do código de ética, pelo fato de suas histórias terem o público adulto como alvo, 

vão criar um mercado de quadrinhos novo. Crumb, Spielgman, S. Clay Wilson, Spain, entre 

outros que vão se opor ao Código de Ética e desenvolver uma nova forma de distribuição dos 

quadrinhos, como coloca Dan Mazur e Alexander Danner (2014, p. 23). 

  

Em 25 de Fevereiro de 1968, Robert Crumb e Dana, sua mulher na época começaram 

a vender exemplares de Zap Comix n.1 [Fig.3] num carrinho de bebê pelas ruas de 

Haight-Ashbury, em São Franscisco. A alegre coleção de poucas páginas dos 

quadrinhos escandalosamente sem censura de Crumb foi um sucesso instantâneo entre 

os moradores, hippies pós-verão do Amor. Começava o Movimento Underground dos 

quadrinhos norte-americanos.  
 

Direcionando os quadrinhos a uma temática voltada para um público adulto 

influenciado, sobretudo, pelos antigos quadrinhos de terror da EC comics e pelo humor da 

revista MAD. Os quadrinhos undergroud vão consolidar uma nova forma de ofertar suas obras, 

“em meados dos anos 1970 um novo sistema de distribuição tinha tomado forma (...) o ‘mercado 

direto’ era uma rede de lojas especializadas em quadrinhos, que substituíram as head shops, 

que vendiam quadrinhos undergrounds” (MAZUR; DANNER, 2014, p. 57) abrirá portas para 

a consolidação do formato graphic novel.  

A partir da Zap Comix (Figura 3) os quadrinhos underground cresceram em inúmeras 

outras revistas que partiam de temáticas de horror influenciados pela EC Comics, e humor 

irreverente da MAD, além de ficção científica, erotismo e até uma certa nostalgia com as tiras 

de jornais da década de 1920 e 1930 “adicionando sexo a mistura” (MAZUR; DANNER, 2014, 

p. 39). Os quadrinhos underground chamavam a atenção dos órgãos fiscalizadores: em 1971 o 

grupo “Air Pirates” foi processado pela Walt Disney Corporation pelo uso indevido de 

personagens. 
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Figura 3 – ZAP Comix nº 1, Fevereiro de 1968. 

Fonte: Blog Comix Joint. Disponível em: https://comixjoint.com/zapcomix1-1st.html. 

 

 

Em 1972, talvez uma das maiores 

empreitadas dos quadrinhos underground 

americano na época, Binky Brown Meets The Holy 

Virgin Mary de Justin Green (Figura 4) são 

“quarenta páginas de quadrinhos autobiográficos 

do tamanho de um livro” (ibidem, p. 37) 

influenciado, provavelmente pela tentativa de Gil 

Kane e Archie Goodwin no ano anterior com 

Blackmark, definido segundo Mazur e Danner 

(2014, p. 50) “o embrião do que viria a ser 

Figura 4 – Extrato de Binky Brown Meets Holy Virgin 

Mary de Justin Green, 1972. Fonte MAZUR, Dan; 

DANNER, Alexander. Quadrinhos, história moderna de 

uma arte global. São Paulo: Ed. WMF Martins, 1ª edição, 

2014. 
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conhecido como o formato graphic novel”6. Destaca-se também nessa época George Metzeger 

com Moondog, uma ficção científica faroeste sobre um profeta cego e fortemente influenciado 

pelos mangás japoneses.  

A revista Tits & Clits de 1972, organizada 

pela dupla de artistas de Los Angeles Joyce 

Farmer e Lyn Chevely e a editora coletiva 

Wimmen’s Comix Colletive (Figura 5), que 

incluíam Trina Robbins, Lee Mars, Pat Moodian, 

entre outras eram uma resposta ao “excesso de 

testosterona nos quadrinhos” (ROBBINS citado 

por MAZUR; DANNER, 2014, p. 33). Manuel 

Rodriguez, mais conhecido como Spain, 

colaborador da Zap, traz às páginas dos 

quadrinhos underground um pouco do clima de 

detetive e filme noir (MAZUR; DANNER, 2014) 

apesar de não serem inéditos. Em 1973, a DC 

comics já publicava The Shadow, baseado no 

herói pulp da década de 1930 e desenhado por 

Michael Kaluta que adota um estilo noir 

expressionista para criar um ambiente realista e 

cruel a suas composições (ibidem). Mesmo assim 

essa temática não é inédita nos quadrinhos, Nildo 

Vianna (2005, p. 32) aponta que os EUA pós-crise 

de 1929 vê a emergência do crime organizado e um aumento da criminalidade “bem como o 

surgimento do FBI, promove o aparecimento de toda uma safra de heróis detetives e coisas do 

gênero, tal como Dick Tracy (1931); Agente X-9 (1934), Rip Kirby (1946)”. Dick Tracy é 

produzido por Chester Gould, escritor de romances policiais, Agente X-9 e Rip Kirby por Alex 

Raymond, em todos já presente a estética de contrastes marcados, característico do gênero noir. 

Isso apenas nos EUA. Na Itália um grupo de artistas denominados “Escola de Veneza” surgem 

no período pós-segunda guerra mundial e produzem os chamados fumetti d’autore. Entre os 

artistas da escola se destacam Dino Battaglia e Hugo Pratt. Desde o final da década de 60 

 

6 Blackmark foi publicado em pequena edição brochura, barata e em preto e branco, para ser comercializada em 

livrarias como série, fugindo, assim, do gueto das bancas de jornal” (MAZUR; DANNER, 2014, p.50) 

Figura 5 – Extrato de Goldie, a neurotic woman 

de Aline Kominsky em Wimmen's Comix nº 1, 

1972. Fonte MAZUR, Dan; DANNER, 

Alexander. Quadrinhos, história moderna de uma 

arte global. São Paulo: Ed. WMF Martins, 1ª 

edição, 2014. 

 



23 

Battaglia adapta clássicos da literatura para a revista Linus, que desde 1965 publicava 

quadrinhos de autores americanos, ingleses, franco-belgas e italianos. Destaca-se a adaptação 

de Battaglia de The Strange Case of Dr. Jekill and Mr. Hyde (Figura 6), de 1974 com fortes 

contrastes de preto e branco parar criar um ambiente noir para história. Hugo Pratt, que aos 22 

anos foi morar na Argentina e por lá permaneceu mais de uma década levou consigo os preceitos 

da “Escola de Veneza” internacionalizando-a.  

 

Figura 6 – Extrato da Obra The Strange Case of Dr. Jekill and Mr. Hyde de Dino Bataglia,1974 

 
Fonte MAZUR, Dan; DANNER, Alexander. Quadrinhos, história moderna de uma arte global. São Paulo: Ed. 

WMF Martins, 1ª edição, 2014. 

 

Além da influência nos quadrinhos argentinos, Pratt, em 1967, escreveu e desenhou Una 

Ballata Del Mare Salato (Figura 7), em que apresenta um marinheiro rebelde. No mesmo ano 

também Guido Buzelli criou, de forma independente, a obra La Rivolta dei Racchi, “uma 

alegoria política de 46 páginas, ambientada em um mundo primitivo, onde uma casta degradada 

de seres humanos semimutantes e nada atraentes é escrava de uma bela e decadente elite” 

(MAZUR; DANNER, 2014, p. 103). Na década de 1970 essa história foi vista por acaso por 

Georges Wolinski, editor da publicação francesa de quadrinhos Charlie, e publicando essa e 

outras histórias de Buzelli. Contribuindo com mais uma evidência de que graphic novels e 

quadrinhos adultos já eram publicados bem antes de Eisner.  
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Figura 7 – Extrato da Obra Una Ballata Del Mare Salato de Hugo Pratt, 1967. 

 
Fonte: MAZUR, Dan; DANNER, Alexander. Quadrinhos, história moderna de uma arte global. São Paulo: Ed. 

WMF Martins, 1ª edição, 2014 

 

Georges Wolinski, cartunista assassinado em 2015 após um atentado terrorista ao prédio 

da Charlie Hebdo, era editor da revista Charlie em 1969 na França. A revista seguia uma 

tendência pós-68, iniciada pela revista Pilote que tentava se adaptar as transformações culturais 

e as greves da França de Maio de 1968. Charlie era fortemente influenciado pela Linus e fazia 

uma publicação de quadrinhos internacionais e nacionais sendo uma a primeira “revista 

francesa a apresentar histórias em quadrinhos no contexto de uma sensibilidade adulta” (ibidem, 

p. 97). Apesar de não serem os primeiros quadrinhos franceses adultos, pois Barbarella de Jean-

Claude Forest, já havia sido publicado em 1962, o marco francês dos quadrinhos adultos.  

Na Argentina a influência de Pratt deixou seguidores, com maior destaque para Héctor 

Germán Oesterheld. Após ter uma biografia de Che Guevara, escrita por Oesterheld e 

desenhada por Alberto Braccia, censurada pelo governo em 1968, Oesterheld embarcou em 

uma série de ficção científica desenhada por Solano López em que um pequeno grupo de 
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cidadãos argentinos reagem a uma invasão alienígena, chamada El eternauta que por seu 

contexto político foi cancelada abruptamente. Em 1976, Oesterheld foi preso pelo regime 

ditatorial argentino e incorporou a fileira de desaparecidos políticos da época.  

No Brasil, tem-se o exemplo da Grafipar, 

uma espécie de continuação da editora Edrel, a 

primeira editora de quadrinhos fora do eixo Rio-São 

Paulo. A Grafipar, desde 1977 publicou quadrinhos 

voltados para o público adulto, tendo entre seus 

editores o escritor e poeta paranaense Paulo 

Leminski. Outro exemplo é “Catecismos” (Figura 

8), uma espécie de Tijuana Bibles tupiniquim, em 

que se destaca a participação de Carlos Zéfiro 

influenciando uma legião de quadrinistas 

voltados/as para a publicação adulta.  

 

Esses são apenas alguns exemplos no mundo dos quadrinhos de publicações voltadas 

ao público adulto ao longo do século XX. A miscelânea acerca da nacionalidade norte-

americana dos quadrinhos deve-se inicialmente a uma confusão gerada pelo obituário de 

Richard Fenton Outcault, o criador de Yellow Kid, e considerada a primeira história em 

quadrinhos por muito tempo. Rogério de Campos (2015) em seu livro Imageria, coloca que no 

obituário de Dick Outcault, como era conhecido, além de curiosidades sobre a vida do cartunista 

aparecia o seguinte parágrafo: 

 

Ele [Dick Outcault] pode ser ch’amado de pai do suplemento de quadrinhos de jornal, 

já que foi ele que o editor deu o privilégio de produzir um comic de página inteira 

chamado ‘Hogan’s Alley’, que fez grande sucesso nos jornais da metrópole e deu 

início a uma atração no mundo dos jornais que se popularizou em proporções 

assombrosas (CAMPOS, 2015, p. 11). 

 

Campos (2015) defende que possivelmente uma leitura equivocada de seu obituário que 

gerou a confusão. Outcault de fato foi um pioneiro ao conseguir abrir as portas do jornal aos 

quadrinhos de humor. E isso é um fato imponente em sua carreira, e, em conjunto com o 

estrondoso sucesso de Buster Brown (no Brasil traduzido como Chiquinho e publicado na 

Figura 8 – Extrato de Catecismos. 

Fonte: Domada pelo Sexo 2 de Carlos Zéfiro, ano 

desconhecido. Disponível em: www.carloszefiro.com/. 

Último acesso: 29 Nov. 2019. 
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revista Tico-tico) que foi a primeira HQ americana a fazer sucesso internacional talvez tenham 

contribuído para sua fama como pai dos quadrinhos, e não de seus suplementos. 

Campos (2015) aponta também outra possível explicação para a confusão acerca da 

paternidade dos quadrinhos, o desenhista e pesquisador Coulton Waugh. Menos de vinte anos 

após a morte de Outcault, em 1947, o pesquisador lançou The Comics que “foi a primeira 

tentativa relevante de uma história das histórias em quadrinhos” (CAMPOS, 2013, p.13). Em 

seu livro Waugh descreve como amarela a cor de Yellow Kid, segundo ele nunca vista na página 

de jornal, chamou a atenção do público. Waugh fora desmentido logo em seguida por outro 

pesquisador, Clark Kinnaird no texto In The Begginig – Setting Some Facts About the Origin 

of Comic Strip que saiu no catálogo de uma exposição realizada no ano seguinte de lançamento 

de The Comics.  

No texto, Kinnaird afirma ser outro americano o criador dos quadrinhos, William 

Randolph Hearts com Little Bears and Tigers7 de 1892. Ambos estavam errados, mas 

prevaleceu a versão de Waugh (CAMPOS, 2015). Tampouco o termo yellow journalism teria 

se originado da tira semanal, visto que “O próprio New York World publicava HQ’s em amarelo, 

sendo a primeira delas em julho de 1895: ‘The Only Sure Barometer as Indicated by Farmer 

Outcake’s Rheumatism’ de Frank Landedorf” (CAMPOS, 2015, p. 12). O termo é anterior à 

publicação de quadrinhos pelo jornal, tendo origem provável em uma campanha publicitária 

que Hearst fez para o jornal com ciclistas uniformizados dessa cor (CAMPOS, 2015). Outro 

fato que contribuiu para a reafirmação de Outcault ser o precursor dos quadrinhos com Yellow 

Kid se deu, principalmente, pelo fato do livro de Waugh não ser sucedido de pesquisas 

históricas mais aprofundadas, e principalmente, pela grande maioria do que foi escrito por 

quadrinhos na época ter sido feita por “gente que se orgulhava de não ler quadrinhos e que os 

atacava de maneira mais ou menos histérica” (CAMPOS, 20115, p. 13). Tal fato culminou no 

livro de Frederic Wertham, uma campanha norte-americana anti-quadrinhos e a consolidação 

do Comic Code Authority. 

 

7 Embora Rogério de Campos (2015) escreva The Little Bears and Tigers, durante a pesquisa encontrou-se 

referências apenas à The Little Bears and Tykes, que mais tarde se tornaria Mr. Jack. 
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Nas décadas seguintes fãs, produtores, autores, pesquisadores e entusiastas dos 

quadrinhos tentaram se apropriar da História, definir tradições e datas comemorativas a fim de 

conseguir alguma respeitabilidade para o meio. Nesse momento, segundo Campos (2015, p. 

13), “os quadrinhos pareciam precisar menos de historiadores rigorosos que de defensores 

vigorosos”, e foram o que eles fizeram. Sem apoio acadêmico, sem incentivo governamental, 

sem bibliotecas, internet ou onde pesquisar esses fãs que começaram a criar convenções, 

exposições e artigos em defesa dos quadrinhos, nesse período que surge o termo nona arte para 

designar os quadrinhos. No Brasil destaca-se os esforços feitos pelo professor Álvaro de Moya, 

do qual deve-se muita gratidão pelo empenho em colocar os quadrinhos no patamar de arte. 

Pesquisadores e entusiastas dos quadrinhos em todo o mundo replicaram a gêneses dos 

quadrinhos atribuída à mídia de massas americana e ao Yellow Kid de Outcault. Mas, se não foi 

Yellow Kid a primeira história em quadrinhos da história, qual teria sido? Campos (2015) alerta 

que o Yellow Kid, não é sequer a primeira história em quadrinhos de Richard Fenton Outcault., 

quiçá a primeira HQ do mundo. O personagem 

conhecido como Yellow Kid, chama-se Mickey 

Dugan e já havia aparecido dois anos antes na 

revista Truth trajando seu camisolão, típica 

vestimenta das crianças pobres na época 

(CAMPOS, 2015). A Inglaterra, seguindo uma 

tendência mundial de narrar histórias em tiras 

sequenciais, já tinha um gibi próprio desde 1874, 

o Funny Folks (Figura 9).  

 

 

 

 

Figura 9 – Extrato do suplemento do jornal Funny Folks. 

Fonte: Blimey, the blog of british comics. Disponível em: 

http://lewstringer.blogspot.com/2012/12/the-funny-folks-

of-1875.html. Último acesso: 29 Nov. 2019 

 

Em 1872, o português Rafael Bordalo Pinheiro faz uma sátira a viagem do Imperador 

D. Pedro II em sua graphic novel chamada Apontamentos de Raphael Bordallo Pinheiro sobre 

a viagem do Imperador de Rasilb (Figura 10) pela Europa. Rassilb é um anagrama para Brasil, 

segundo Campos (2015).  
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Figura 10 – Extrato da página 3 de Apontamentos de Raphael Bordallo Pinheiro sobre a viagem do Imperador 

de Rasilb 

 
Fonte: Apontamentos de Raphael Bordallo Pinheiro sobre a viagem do Imperador de Rasilb de Raphael 

Bordallo, 1872. Disponível em: http://purl.pt/28331. Último acesso: 29 Nov. 2019. 

 

Na Alemanha, os personagens Max e Moritz, de Wilhem Busch ganham sucesso em 

1867, embora sejam desenhados desde 1865. Também em 1867, na Inglaterra, aparece o 

“primeiro personagem de quadrinhos a virar objeto de licenciamento” (CAMPOS, 2015, p. 9), 

Ally Sloper (Figura 11) desenhado pela francesa Émilie de Tessier sob o pseudônimo Marie 

Duval. Na França, desde 1848, o personagem do fotógrafo Felix Nadar, Monsier Réac faz 

sucesso nas tiras Vie Privée et Publique de Monsier Réac. Reproduzindo-se até uma versão 

alemã por Adolf Schrödter: Herr Piepmeyer, Um ano antes, em 1847, Gustav Doré, publica Lês 

Travaux d’Hercule “influenciado pelo Suíço Rudolph Töpffer, que como quase todo mundo 

concorda, é o inventor das histórias em quadrinhos” (CAMPOS, 2015, p. 9).  
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Figura 11 – Extrato de Historie de Monsier Jabot , 1833 

 
Fonte: MAINARDI, Patricia. The Beginnings of the Bande Dessinée In: L’art de la caricature [en ligne]. 

Nanterre : Presses universitaires de Paris Nanterre, 2011 Dísponível em: http://books.openedition.org/pupo/2224.  

Último acesso: 29 Nov. 2019. 

 

A primeira obra publicada de Töpffer é Historie de Monsier Jabot (Fig 11) em 1833, e 

é considerada a primeira história em quadrinhos do Ocidente. Töppffer já havia desenhado Lês 

amour de Mr Vieux Bois em 1827, entretanto só a publica dez anos depois, em 1837. Segundo 

Campos (2015) a primeira obra literária adaptada para HQ no Ocidente, é Robson Crusoé, em 

1805, adaptada por outro suíço, François Aimé Louis Dumolin. A obra de Dumolin figura entre 

as primeiras graphic novels publicadas, segundo Campos (2015), junto com Goya que havia 

publicado o livro “Lês Capriches” em 1799. Entretanto, I MODI, ou mais conhecido como 

Posições de Arentino datam de 1527, quando Pietro Arentino escrevera 16 sonetos luxuriosos 

para acompanhar as gravuras de Marcantoni Raimondi.  

Raimondi, inspirado nas pinturas de Giuliano Romano, produz gravuras de deuses 

gregos em posições sexuais, podendo ser considerada, talvez, a primeira graphic novel do 

Ocidente. Interessante salientar também que Töppfer provavelmente se inspirou no inglês 

William Hoghart que em 1731 publicou uma série de pinturas sequenciais intituladas A Harlot’s 

Progress (Figura 12). A historiadora Danièle Alexandre-Bidon (citado por Campos, 2015) 

salienta que já existiam histórias em sequência de imagens com balões e onomatopeias desde o 

século XIII, as chamadas iluminuras. Segundo a historiadora (citado por CAMPOS, 2015, p.10) 

“são poucas as chamadas técnicas modernas que já não tinham sido descobertas antes por 
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artistas medievais.”. Tal qual as novelas televisivas têm sua origem nas rádios, e estas são 

influenciadas pelos folhetins impressos – e ambos possuem influências das novelas medievais 

– alguns fenômenos midiáticos são mais antigos do que se imagina, (BRIGGS; BURKE, 2004). 

Algumas convenções dos quadrinhos já são encontradas desde o século XVI, os balões de fala 

dos quadrinhos são “adaptação dos textos em forma de rolo que saíam das bocas das Virgens e 

outras figuras da arte religiosa medieval” (BRIGGS; BURKE, 2004, p14). Briggs e Burke 

conseguem enxergar no “Milagre de São Marcos” de Tintoretto uma representação do Super-

homem com “400 anos de antecedência, mergulhando de cabeça do Céu para resgatar um 

cristão cativo” (2004, p. 14).  

Figura 12 – Montagem com os 6 quadros de William Hoghart intitulado A harlot’s progress, 1731 

 
Fonte: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2019. Disponível em 

https://www.rct.uk/collection/811512/a-harlots-progress. Último acesso: 29 Nov. 2019. 

 

Esse breve histórico sobre a possível origem das histórias em quadrinhos faz-se 

necessário pois, segundo Barbero (1997, p. 169). 

O massivo foi gerado lentamente a partir do popular. Só um enorme estrabismo 

histórico e um potente etnocentrismo de classe que se nega a nomear o popular como 

cultura pôde ocultar essa relação, a ponto de não enxergar na cultura de massa senão 

um processo de vulgarização e decadência da cultura culta.  

 

Embora a hegemonia norte-americana em relação a cultura de massas e ao nascimento 

dos quadrinhos, é importante salientar ainda que a cultura de massas não aparece de repente 

como uma oposição e ruptura entre o popular e o erudito. A cultura de massas se desenvolve 

em um processo vagaroso que remonta às culturas populares medievais que são modificadas a 
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partir da possibilidade de reprodutibilidade técnica de imagens. Que antes restrita a um público 

nobre, começa a adentrar cada vez mais no cotidiano da plebe.  

 

2.2 DO DIVINO AO POPULAR 

 

A relação das classes com as imagens sempre foi distinta de sua relação com os textos. 

Até a Revolução Francesa apenas uma pequena parte de intelectuais na Europa é letrada, em 

sua maioria ligada à nobreza e ao clero. A população aprende o que é “necessário” através de 

imagens (BRIGGS; BURKE, 2004). O ritual era um importante meio de comunicação 

medieval. “O que não podia ser anotado devia ser lembrado, e o que devia ser lembrado devia 

ser apresentado de maneira fácil de se aprender. Rituais elaborados e teatrais” (BRIGGS; 

BURKE, 2004, p.21). A Coluna de Trajano, a tapeçaria de Bayeux, o teto da capela sistina, a 

via-sacra, a pintura egípcia e os códices astecas são exemplos de narrativas pictóricas que, não 

apenas explicitam o uso pictórico para o ensino da massa iletrada, como anunciam as narrativas 

sequenciais modernas. 

A Coluna de Trajano, construída em 113 d.C. pode ser considerada um protótipo das 

tiras em jornais surgidas mais de 1700 anos depois. As árvores interpostas por Apolo de 

Damasco, arquiteto responsável pela obra, a fim de separar a sequência de eventos que a coluna 

narra, podem ser consideradas uma das primeiras aparições do requadro8. A Tapeçaria de 

Bayeux (Figura 13), feita entre os anos de 1070 e 1080, embora desprovida de requadros 

separando as cenas, pode ser compreendida sem prejuízos seguindo o padrão convencional de 

leitura ocidental: da esquerda para a direita, de cima para baixo. As cenas da tapeçaria são 

divididas por assuntos específicos da Batalha de Hastings, ocorrida em 1066, em que é possível 

observar com clareza os eventos da conquista em ordem cronológica. A via-crúcis de Jesus e o 

teto da capela sistina são exemplos de como a igreja católica se apropria da narrativa pictórica 

sequencial para apresentar à massa iletrada uma visão de mundo dentro da perspectiva cristã. 

Lembramos que o sentido original da palavra propaganda se referia à propagação da mensagem 

clerical, o que ganha uma denotação pejorativa a partir da reforma de Lutero e, finalmente, é 

apropriada com fins políticos durante a Revolução Francesa e adquire o sentido moderno como 

conhecemos. 

 

8 O requadro, apesar do nome, não precisa ser quadrado, é a moldura que contorna a cena e divide os quadros de 

uma história dando sentido a sequência narrativa em ação. Os requadros podem indicar ênfase, sonho ou mesmo 

algum detalhe que o leitor/leitora deva prestar atenção. Eles funcionam como o vazio entre uma cena e outra que 

será preenchida pela imaginação do leitor/leitora. 
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Figura 13 – Extrato da Tapeçaria de Bayeux contando a história de Rei Eduardo. o chefe inglês Haroldo e seus 

milites para Bosham, 1070-1080. 

 
Fonte: Blog Idade Média  Disponível em: https://www.ricardocosta.com/tapecaria-de-bayeux-c-1070-1080.   

Último acesso: 29 Nov. 2019. 

 

Os códices astecas, de natureza predominantemente pictórica, são elementos que 

contribuem para a compreensão da cultura americana antes da invasão europeia. Por seu caráter 

sequencial, é possível apontar similaridades com as narrativas em quadrinhos que se 

desenvolverão séculos depois. Scott McLoud (2005) exemplifica essa relação a partir da leitura 

feita pelo historiador e arqueólogo mexicano Alfonso Caso. O códice gravado em couro de 

veado datado do século XII (Figura 14) tem uma leitura em zigue-zague a partir da direita para 

a esquerda e conta a história do herói político e militar Oito-Cervos (ou Garras de Jaguatirica) 

em 24 quadros sequenciais. É possível observar, a partir desses exemplos, como o relato 

pictórico se desenvolveu pelo Ocidente, inclusive na América antes da colonização. A 

predominância da imagem pode ser fundamentada pelo fato de uma ampla parcela da população 

mundial ser analfabeta até pelo menos meados do século XVIII, “por isso a imagem foi tão 

importante. Até um analfabeto consegue observá-la. Surdos-mudos entendem. Crianças 

entendem. Homens das cavernas entendiam” (LOVETRO, 2011, p. 11). 

 

Figura 14 – Extrato de Codex Asteca, séc. XII 

 
Fonte: Biblioteca Digital Mundial  Disponível em: https://www.wdl.org/pt/item/3245/. Último acesso: 29 Nov. 

2019. 
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Por meio das imagens a igreja apresentava os códigos de conduta e visão de mundo à 

plebe (Figura 15). “Nas catedrais da Idade Média, as imagens esculpidas em madeira, pedra ou 

bronze e figurando em vitrais formavam um poderoso sistema de comunicação” (BRIGGS; 

BURKE, 2004, p. 20). Antes da impressão tipográfica mecanizada a partir de Gutenberg, os 

livros eram produzidos por monges copistas. A ocupação de copista era considerada um 

exercício espiritual de aprimoramento das virtudes e um dever dos monges. O scriptorium era 

o espaço, nas grandes igrejas, destinado à produção de manuscritos, produção de ilustrações e 

até encadernação dos livros, tudo feito de forma artesanal. Esse local nas igrejas se desenvolverá 

até os escritórios modernos. 

 

Figura 15 – As torturas de Santo Erasmo, Anônimo, 1455-1465, Suábia (Alemanha). 

 
Fonte: CAMPOS, Rogério de. Imageria: o nascimento das histórias em quadrinhos. São Paulo: Veneta, 2015. 

 

A xilogravura era uma técnica bastante utilizada para a reprodução de livros antes de 

Gutenberg. Assim as páginas e ilustrações conseguiriam ser minimamente semelhantes. 

Entretanto, ainda assim, seus conteúdos e produção são amplamente controladas pela igreja 

católica. 
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A narrativa visual em que o leitor ‘lê’ os episódios normalmente da esquerda para a 

direita e de cima para baixo já era conhecida na Idade Média, mas sua importância 

cresceu com o surgimento da xilogravura, no Renascimento. Produziam-se 

xilogravuras em longas tiras para registrar certos eventos, como o percurso de 

procissões nas ruas. Essas tiras, equivalentes aos rolos medievais, davam aos leitores 

a impressão de ver a procissão passar. (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 49). 

 

Após a prevalência da produção mecanizada sobre a xilogravura, a produção de livros 

manuscritos não fora completamente abandonada. E ainda que a produção mecanizada tenha 

ampliado o alcance de distribuição a um número maior de pessoas, os livros continuavam a ser 

destinados apenas a uma pequena elite alfabetizada. Aos iletrados restava oferecer a reprodução 

pictórica do livro, pois a imagem podia ser mais facilmente compreendida, cabendo ao leitor/a 

apenas sua interpretação simbólica. A igreja católica ainda controla boa parte da produção de 

livros e de imagens e, enquanto as pinturas privadas eram mantidas em coleções com pouco 

acesso, as imagens sacras encontravam-se na igreja, para acesso de todos.  

É adequado salientar que a utilização de imagens com fim de transmitir informações, ou 

como meio de persuasão já era utilizada desde a antiguidade. Gregos e romanos, 

particularmente, utilizavam estátuas para este fim. Segundo Briggs e Burke (2004) “essa arte 

oficial romana influenciou a iconografia dos primórdios da igreja católica” (p.19). Conforme 

dito antes, o termo religioso designado para propagação do cristianismo, “propaganda”, é 

apropriado pela Revolução Francesa e adaptada ao terreno político. No período revolucionário 

na França, a maioria do povo francês não sabia ler, o quadro de Jacques- Louis David sobre o 

assassinato de Mariat, por exemplo, foi reproduzido em “mais de 600 impressos no período 

revolucionário tentando ampliar o debate político para os iletrados” (BRIGGS; BURKE, 2004, 

p. 107). Como forma de consumo popular, Campos (2015) aponta a existência de bänkelsängers 

desde o século XIV no que atualmente seria a Alemanha. Bänkelsängers era uma espécie de 

teatro sem atores era composta por “um cantor-narrador, um violinista para fazer a trilha sonora 

e uma lona pintada com a sequência de imagens que contam uma história” (p.24). 

Com suporte da possibilidade de reprodução de imagens, estas começam a adentrar o 

espaço cotidiano da plebe, ainda assim com produção controlada pelo clero. Barbero (1997) 

afirma que as imagens foram o “livro dos pobres, o texto em que as massas aprenderam uma 

história e uma visão do mundo imaginadas em chave cristã” (p.152). Tendo a igreja como 

grande distribuidora de imagens durante o século XV, a maioria das imagens produzidas tem 

um caráter religioso. Briggs e Burke (2004, p. 46) lembram que enquanto a maioria das imagens 

eram compradas “por indivíduos que as punham em suas casas”, um número sem fim de 

pinturas religiosas era exposto nas igrejas “onde todos podiam vê-las” (ibidem). 
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A partir do século XVI há uma transformação na forma de reprodução e distribuição de 

imagens, a água-forte. Em comparação à xilogravura a água-forte “permite texturas não só mais 

nítidas como variadas e um aumento considerável de folhas por prancha” (BARBERO, 1997, 

p.154). Embora a produção de imagens ainda acontecer de forma artesanal, começa a se 

especializar em funções específicas: há o desenhista como também o iluminador, o gravador, o 

impressor (BARBERO, 1997). E a distribuição passa da igreja aos comerciantes que vão de 

porta em porta por meio de ambulantes vendendo seus álbuns de gravura em almanaques. 

Em resposta à reforma protestante, a igreja católica tenta popularizar sua mensagem por 

meio de uma iconografia que tentará aproximar a vida dos santos a das pessoas (BARBERO, 

1997). Esse movimento abre caminho para a caricaturização das instituições eclesiásticas. E a 

nova classe em ascensão, a burguesia, vê nas imagens uma nova possibilidade: educar o povo 

cívica e politicamente. Especialmente na França e na Inglaterra nos séculos XVII e XVIII a 

consciência política popular “foi estimulada pela difusão de impressos satíricos.” (BRIGGS; 

BURKE, 2004, p. 47) e muitas vezes pornográficos. Há também uma modificação nos temas, 

se antes a imaginação religiosa estava em busca dos céus, agora “o ideal de vida já não é a 

salvação, mas o êxito social” (BARBERO, 1997, p. 156). 

Em geral as classes populares disporão de gravuras baratas reproduzindo imagens 

tradicionais “num desenho tosco” (BARBERO, 1997, p. 154). Nesse período propaga-se a 

paixão por imagens raras e busca-se diferenciar e distanciar os gostos a partir da qualidade da 

imagem. Com a possibilidade de reprodução banal de grandes obras, valoriza-se cada vez mais 

o original, o único, o raro, em oposição a imagens reproduzidas em massa para o consumo das 

classes populares. Explicita-se algo interessante durante o desenvolvimento das imagens 

impressas, enquanto a pintura de cavalete abandonará “a representação de imagens em uma 

temporalidade sequencial” (ibidem, p. 156). Na cultura popular ela se desenvolverá cada vez 

mais, culminando nas histórias em quadrinhos modernas. 

Embora já seja conhecida, no Ocidente, pelo menos desde a Idade Média, a narrativa 

visual em que espectador lê as figuras geralmente da esquerda para direita e de cima para baixo 

(BRIGGS; BURKE, 2004), é apenas a partir da possibilidade de reprodução das imagens, 

primeiro em xilogravura e depois em litografia, que permite produzir imagens coloridas a baixo 

custo, que esse tipo de narrativa começa a se aperfeiçoar. Destacam-se então nesse período as 

chamadas Imagens de Épinal. Desde 1660, Épinal cidade localizada no noroeste da França, se 

estabelece como “a maior indústria de imagens do seu tempo” (BARBERO, 1997, p. 156). A 

cidade ganha fama a partir das narrativas em imagens feitas pelos irmãos Pellerin, que se 

estabelecem na cidade no final do século XVIII e inauguram em 1796 as conhecidas Imagerie 
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d’Épinal. As narrativas eram chamadas de Imagens de Épinal (Figura 16) e consistiam 

basicamente em contar 

 

(...) histórias em imagens mediante uma folha dividida em 16 quadros ou vinhetas 

consecutivas, dispostas em 4 fileiras que se lêem da esquerda para direita e de cima 

para baixo. Cada vinheta tem debaixo um pequeno texto escrito (BARBERO, 1997, 

p. 156). 

 

Figura 16 – Imagerie d’Épinal nº 632, Souriquet. 1861 

 
Fonte: Bibliothèque Nationale de France. Disponível em: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69387774?rk=64378;0 

 

Os pliegos de cordel na Espanha, e os colportage na França são os responsáveis pelo 

“trânsito do oral ao escrito, e na qual se produz a transformação do folclórico ao popular” 

(BARBERO, 1997, p. 142) as classes populares. Esse tipo de literatura inaugura, para Barbero 

(1997), uma espécie de paradoxismo literário, feito por aqueles que, embora não soubessem ler 

o escrevem em uma “escritura com estrutura oral” (ibidem, p. 143). Embora com diferenciações 

de origem, os colportage tipicamente camponeses, e os pliegos urbanos, esse formato de 

transcrição de romances, canções, refrões destinados a serem lidos em voz alta será o que, 
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segundo Barbero (1997), normalizará e formalizará a racionalidade produtiva das classes 

populares com as técnicas de produção. Estas publicações quase sempre traziam imagens em 

suas capas que se desenvolvem para figuras soltas de personagens tentando criar cenas. Desde 

o século XVIII são feitas gravuras especiais apenas para ilustrar os pliegos (BARBERO, 1997, 

p. 157). Essas publicações influenciarão, na Inglaterra, a partir de 1832 em conjunto com as 

Penny Magazin o surgimento do jornal ilustrado que servirá de suporte ao folhetim. 

 

2.3 O FOLHETIM 

 

Com as novas tecnologias de impressão, há uma demanda popular cada vez maior por 

histórias e a indústria de narrativas cresce a ponto de Barbero (1997) apontá-la como “o espaço 

de decolagem da produção massiva” (p.170). A imprensa passa do jornalismo político à 

empresa comercial e faz surgir “o primeiro tipo de texto escrito no formato popular de massa” 

(ibidem, p. 170) em que as classes populares poderão alcançar a literatura.  

Originalmente, a nota de rodapé do jornal, o folhetim, era o espaço para tudo aquilo que 

não fosse admitido no corpo do jornal. A partir de 1836, os jornais Parisienses, La Press e Le 

Siècle começaram a adotar novas políticas editoriais. Estas políticas buscavam direcionar os 

jornais ao grande público barateando os custos a partir da nova tecnologia que aumentava 

exponencialmente o número de impressões por hora. Uma destas políticas consistia em publicar 

novelistas da moda a fim de aumentar as vendas. Em Agosto de 1836, o Le Siècle começa a 

publicar de forma seriada Lazarillo de Tormes, um romance espanhol anônimo datado do século 

XVI. Em outubro do mesmo ano o La Press publica uma história de Balzac. No ano seguinte, 

especificamente no dia 28 de setembro, é publicado no Journal des Débats, “o primeiro 

verdadeiro folhetim: As memórias do diabo de Frédéric Soulié” (BARBERO, 1997, p. 172) de 

forma seriada. 

Há três momentos durante a história dos folhetins: no primeiro, prevalecerá o 

romantismo social em que o binarismo de forças será mais proeminente e os conflitos sempre 

são resolvidos de forma mágico reformista. “É a época de Soulié, Sue e Dumas, que vai até a 

Revolução de 1848” (BARBERO, 1997, p. 172). Na Inglaterra, Charles Dickens publica o 

clássico Oliver Twist em formato de folhetim nesse primeiro momento dos folhetins. Na 

segunda fase o folhetim amadurece sua narrativa e destacam-se os temas de aventura e intriga, 

ao passo que os mecanismos de produção industrial se complexificam. No período “que vai até 

1870, os maiores sucessos são obra de Pierre Alexis Ponson du Terrail e Paul Féval” (ibidem). 
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A última fase dos folhetins, durante os anos seguintes à Comuna de Paris, o folhetim assume 

uma posição claramente reacionária na França. 

Cabe salientar que o que torna os folhetins dignos de nota não é o fato de que Dickens, 

Balzac ou Dumas tenham publicado em folhetins. Os autores das histórias pouco importavam 

para o público do folhetim: alguns leitores acreditavam que os entregadores eram os autores 

dos romances (BARBERO, 1997). Contudo, é significativo como o formato de escrita dos 

folhetins, especialmente o formato como são consumidos, essa nova forma de leitura seriada 

consumida pelas massas, vai provocar mudanças no consumo e na produção de literatura.  

Quando Robert Seymour e Charles Dickens somam forças para escrever As Aventuras do Sr. 

Pickwick a partir das narrativas em imagens que Seymour havia desenhado é porque há uma 

procura por histórias narradas com imagens. É possível inferir que essa demanda é, em parte, 

gerada a partir dos folhetins que despontam nos jornais ilustrados. Após a morte de Seymour, 

Dickens publicou The Posthumous Papers of The Pickwick Club, um romance em que as 

imagens têm um papel fundamental na narrativa (CAMPOS, 2015, p.19). 

Todos os escritores populares do século XIX produzem em conjunto com ilustradores. 

Victor Hugo teve Émile Bayard ilustrando alguns de seus livros mais populares, Tolstói teve 

Leonild Pasternak, Audrey Bearsdley por sua vez ilustrou para Oscar Wilde. E Lewis Carroll 

teve tanto o ilustrador John Tenniel, como o quadrinista Arthur B. Frost, além de “o próprio 

manuscrito de Alice no País das Maravilhas já era todo ilustrado, pelo próprio Carroll” 

(CAMPOS, 2015, p.19) 

No século XIX a importância das ilustrações para os livros foi tão expressiva que quando 

Mark Twain abriu sua própria editora, escolheu minunciosamente os seus ilustradores. A base 

do mercado livreiro no século XIX são as pré-vendas, neste caso as ilustrações eram essenciais. 

Quando os/as vendedores/as vão de porta em porta oferecendo os livros, são as ilustrações do 

livro em produção que são mostradas. Os pôsteres que anunciavam os próximos lançamentos 

afixados nas vitrines das livrarias eram adornados de ilustrações.  

As ilustrações nos romances do século XIX têm tamanha importância que o escritor e 

editor Georges Bougeaud (citado por CAMPOS, 2015, p. 20), ao se referir a Júlio Verne, 

escreverá “não é o texto que define a ilustração, mas a ilustração que define o texto e transporta 

o leitor para além. [...] ela é a catalisadora para o sonho”. A relação entre texto e ilustração é 

transformada, principalmente porque o público consumidor, que não apenas se familiariza com 

a narrativa dual, sobretudo, começa a demandar por narrativas com imagens. 

Contudo, nem todos/as recebiam bem a nova possibilidade narrativa. A crítica e parte 

dos escritores da época enxergavam a relação entre texto e imagem como negativa. Frédéric de 
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Mercey, pintor e crítico literário, publica em 1843, assinado pelo seu pseudônimo de F. de 

Lagenevais, La littérature illustrée uma crítica lamentando o estado da literatura em que “três 

quartos dela são feitos por desenhistas” (citado por CAMPOS, 2015, p. 21). A relação entre os 

autores e ilustradores na época também não era das melhores. Dickens e seus ilustradores 

viviam entre brigas, conta-se inclusive que o desenhista Seymour se suicidou após uma das 

brigas. Balzac, em Comédia Humana, satirizou o ilustrador de Grandville. Segundo Campos 

(2015), a batalha contra as ilustrações na literatura adentrou o século XX vitoriosa, e ao final 

do século “as ilustrações tinham sido praticamente eliminadas da literatura adulta, mesmo 

popular” (CAMPOS, 2015, p. 21). E assim as narrativas ilustradas encontram um terreno 

amistoso no mundo dos quadrinhos. 

Nota-se, entretanto, um esforço dos editores contemporâneos em reaproximar a 

literatura da imagem. Algumas possibilidades de percepção deste fenômeno é para incorporar 

imagens aos textos em formato de trabalhos editoriais mais sofisticados; ou com o intuito de 

popularizar a linguagem literária, aproximando-a das novas tecnologias de publicação 

vinculadas à internet e todos seus desdobramentos; e ainda, no caso da produção vinculada ao 

erótico e ao pornográfico, estimular e excitar o consumo desta tecnologia que é o corpo através 

da inscrição e da imagem. 

 

2.4 O QUADRINHO ERÓTICO ESTADUNIDENSE 

 

A relação entre o ser humano e a representação erótica data de muito tempo na história. 

Em 2005 arqueólogos descobriram uma estátua datada de mais de 7 mil anos em posições 

sexuais sugestivas, afirma Tim Pilcher (2008) em seu livro sobre quadrinhos eróticos. The 

Moche of Peru são outro exemplo em que as representações sexuais não têm contornos de 

proibição ou transgressão. Segundo o mito, no mundo dos mortos tudo ocorre de forma oposta 

ao mundo dos vivos, logo, em rituais funerários era comum ver a representação de atos sexuais 

como masturbação, sexo oral, ou anal. Como esse tipo de prática sexual não leva à fertilidade 

no mundo dos vivos, acreditava-se que esses atos no mundo dos mortos levam o corpo morto à 

reencarnação (PILCHER, 2008). Os gregos antigos também não tinham o conceito de 

pornografia e retratavam cenas sexuais em suas cerâmicas (Figura 17).  
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Figura 17 – Imagem de casal heterossexual praticando sodomia no fundo de um copo, Pompeii, Aprox. Séc. V. 

Fonte: PILCHER, Tim. Erotic Comics a graphic history volume 1: from birth to 1970’s. United Kingdom, The 

Ilex Press Limited, 2008. 

 

Os romanos adotaram a mesma estética e 

preocupação dos gregos na representação do sexo. 

Segundo Tim Pilcher (2008) além de cenas sexuais serem 

consideradas de bom gosto para a decoração, pênis e 

testículos eram pintados nas ruas de Pompeia para guiar os 

turistas às casas de prostituição. Há de se evocar também 

as Sheela-na-gigs (Figura 18), esculturas de mulheres nuas 

de pernas abertas ostentando suas vulvas que decoravam 

portões de cidades e igrejas na Inglaterra e na Irlanda 

durante a Idade Média. Embora sejam encontradas também 

na França, e tenha coincidente semelhança com o culto a 

Yoni, que acontece na Índia9, onde a vulva é louvada como 

um lugar sagrado de mistérios sutis como portões para os 

mistérios cósmicos (STRÖMQUIST). Segundo Barbara 

Freitag (2005, p. 1, tradução nossa) as Sheela-na-gigs 

“pertencem ao reino das divindades populares e são 

associadas com poderes de dar a vida, nascimento e morte 

e da renovação da vida10”. 

 

Figura 18 – Sheela-na-gig Porta 

Tossa Milan, Aprox. 1185 

Fonte: Sheela-na-gig Project. 

Disponível em 

http://www.sheelanagig.org/wordpres

s/category/female/page/4/. Último 

acesso: 29 Nov. 2019 

 

 

9 Nas esculturas de culto a Yoni a Deusa é esculpida de costas com as pernas abertas de modo que sua vulva (Yoni) 

fique exposta e seus devotos abaixo dela. Esculturas como essa são encontradas também na Ilha de Malta, datando 

cerca de 40000 a.c, na.Grécia, datando mais de 6000 a.C., e a escultura feminina mais antiga do mundo encontrada 

na Alemanha esculpida em osso de mamute e data mais de 35 mil anos. Quando foi encontrada o comentário na 

matéria que reportava a descoberta dizia: “(…) vista com os olhos dos anos 2000 (…) poderia ser descrita como 

beirando a pornografia” (DER SPIEGEL apud STRÖMQUIST, 2018, p. 50). 
10 “Sheela-na-gig belongs to the realm of folk deities and as such is associated with life-giving powers, birth and 

death and the renewal of life”. 
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No Oriente tem-se como notória contribuinte da arte erótica e da representação do sexo, 

a Índia com o Kama Sutra. Apesar de ser recomendado apenas como um afeto privado, o Kama 

Sutra, escrito entre o século I e o século VI, era um guia ao prazer sexual que fora 

profundamente ilustrado do decorrer de sua história. No Japão antigo, eram comuns os 

impressos chamados shunga, “ou ‘imagens da primavera – um eufemismo para sexo11” 

(PILCHER, 2008, p. 27, tradução nossa). A relação com a representação sexual dos japoneses 

era tão liberal quanto dos gregos antigos, romanos e indianos, segundo Pilcher (2008), e se 

diferenciavam dos gregos pela influência chinesa em desenhar genitais exagerados. Os shungas 

(Figura 19) eram vendidos normalmente em livros com doze imagens chamados enpon. Esse 

tipo de representação foi popular durante o período Edo, entre 1603 e 1898. E, como no 

Ocidente, teve seu declínio após a invenção da fotografia. Tamanha é a contribuição da Índia, 

China, Japão e todo o Oriente à arte erótica, que estes merecem uma pesquisa a parte. Devido 

ao tempo e tamanho previsto a essa pesquisa, esse pequeno resgate faz-se necessário para 

visualizar que, embora essa pesquisa vise tratar do contexto norte-americano, os berços da 

representação erótica ultrapassam os limites da América do Norte e Europa. 

 

Figura 19 – Extrato de Shunga, aprox. 1870. 

 
Fonte: PILCHER, Tim. Erotic Comics a graphic history volume 1: from birth to 1970’s. United Kingdom, The 

Ilex Press Limited, 2008. 

 

11 “[…] or ‘picture of spring’ – an euphemism for sex”. 
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Para criar Lês amour de Mr Vieux Bois, em 1827, Töppfer se inspirou no inglês William 

Hoghart, que em 1732 publicou uma série narrativa intitulada A Harlot’s Progress. Hoghart 

teve a ideia da série depois de pintar uma prostituta em Londres. A série de seis quadros contam 

a vida de Harlot, uma garota do interior que se muda pra Londres, se torna prostituta e morre 

de doença venérea. Apesar do tom especialmente moralista da série, Hogart vendeu todas as 

1.240 cópias que fizera. O impresso se tornou tão popular que houve uma série de cópias piratas 

fazendo com que Hogart recorresse a lei de copyright em 1734 (PILCHER, 2008). 

 

 

Figura 20 – The Clergyman Quenched de 

Rowlandson, 1808-1817 

Fonte: PILCHER, Tim. Erotic Comics a graphic 

history volume 1: from birth to 1970’s. United 

Kingdom, The Ilex Press Limited, 2008. 

Hogart influenciou uma série de outros 

artistas além de Töppfer, um deles foi o londrino 

Thomas Rowlandson, um bem-educado artista 

que viveu em Paris e estudou arte na Royal 

Academy, mas perdeu tudo para o jogo e 

continuou vivendo de caricaturas e pinturas 

eróticas ( 

 

Figura 20). Segundo Pilcher (2008), foram 

as últimas que mantiveram seu sustento: “sua 

renda secreta vinha de um vasto corpo de 

estampas eróticas e cortes de madeira que 

realmente fizeram seu dinheiro entre 1808 e 

1817” (PILCHER, 2008, p. 33, tradução 

nossa12). Em seus impressos, Rowlandson 

representava membros notáveis da sociedade da 

época como fazendeiros ou oficiais do exército 

em posições sexuais – “(…) e seus desenhos 

serviam como sátira da vida contemporânea” 

(PILCHER, 2008, p. 34, tradução nossa13). 

Antes do século XVII diz-se que eram menos rígidas as regras acerca da sexualidade. 

Embora alguns atos sexuais fossem proibidos, a representação de atos sexuais, sejam quais 

forem eram, pode-se dizer, mais permissivas de certa forma. O costume de criar leis sobre os 

artefatos sexuais é uma construção vitoriana segundo Pilcher (2008, p. 34). Sobre a sexualidade 

do início do século XVII, Michael Foucault (1988) indica: “(…) eram frouxos os códigos da 

 

12 “His secret income from a vast body of erotic prints and wood cuts that truly made his Money between 1808 and 

1817”. 
13 “And the prints served as satire on contemporary life”. 
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grosseria, da obscenidade, da decência, se comparados com os do século XIX” (FOUCAULT, 

1988, p. 9). Para o filósofo francês, em conjunto com o desenvolvimento do capitalismo os 

códigos da sexualidade começam a se adequar ao seu sistema de produção. O controle sobre a 

sexualidade, ainda que não fosse inédito se acentua a partir do século XVIII e irrompe no século 

XIX. Desta forma o discurso do sexo se encerra dentro de casa “o decoro das atitudes esconde 

os corpos, a decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril insiste, e se mostra 

demasiadamente, vira anormal: receberá este status e deverá pagar as sanções” (FOUCAULT, 

1988, p. 10). Encerrado no contexto da produção, o controle sobre o sexo acompanha um 

discurso que se pretende ser a verdade sobre o sexo, com o cuidado de evitar o transbordamento, 

o sexo se reduz a sua função reprodutora. Segundo o filósofo francês o sexo começa a ser 

controlado com maior rigor por ser incompatível com a exploração sistemática da força de 

trabalho, tolera-se apenas que ela se dissipe dentro dos prazeres dentro da lógica de reprodução 

da força de trabalho. 

Neste contexto, em 1857, surge a primeira lei inglesa criminalizando a pornografia na 

Inglaterra14, The UK’s Obscene Publications Act of 1857 (PILCHER, 2008). Embora tenha 

recebido forte oposição de ambos os lados do parlamento inglês, a lei passou sob o pretexto de 

se aplicar somente a publicações que visassem a corrupção da moral da juventude e chocar o 

bom senso de decência (ibidem). Tim Pilcher ressalta que apesar da histeria acerca das imagens 

eróticas um cartunista se destacou, Aubrey Beardsley (Figura 21) Ele desenhava nas horas 

vagas entre uma e outra visita no seu emprego de corretor de seguros e se tornou um dos mais 

influentes artistas da Art Nouveau “conhecido por seu erotismo obscuro e perverso” (PILCHER, 

2008, p. 38, tradução nossa15). Beardsley morreu em 1897, aos 25 anos, em decorrência de uma 

pneumonia, mas seu legado influenciou uma série de quadrinistas, sobretudo os quadrinistas 

underground estado-unidenses como Mike Kaluta, Steve Yeowell em Sebastian O e Melina 

Gebbies em Lost Girls (PILCHER, 2008).  

 

 

14 Data do mesmo ano a aparição da palavra pornografia no Oxford English dictionary, segundo Hunt (1999, p.331) 

“aparentemente, a palavra pornografia não entrou em circulação na Inglaterra até o final do século XIX, apesar da 

represssão aos livros obscenos por razões morais já estar estabelecida. A autora destaca o caso de Edmund Curll 

em 1728, Curll fora condenado por um libelo obsceno, contudo destaca a autora que a corrupção dos costumes na 

época não era passível de punição até a lei de publicações obscenas de 1959. 
15 “(…) renowned for his dark and perverse erotica”. 
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Figura 21 – The Lacedaemon de Aubrey Beardsley, 1896 

 
Fonte: PILCHER, Tim. Erotic Comics a graphic history volume 1: from birth to 1970’s. United Kingdom, The 

Ilex Press Limited, 2008. 

 

Um homem ajudou a afrouxar os limiares da decência com alguns cartões-postais de 

humor. Seu nome era Donald Mcgill, nascido em Londres em 1875, entre 1904 e 1962, produziu 

cerca de 12 mil cartões-postais e seis ou sete novas piadas semanalmente segundo Pilcher 

(2008). Em 1954 McGill foi processado sob Obscene Publications Act e condenado a pagar ao 

governo inglês quase £100 - a empresa acabou falindo. “Hoje, McGill é considerado um tesouro 

nacional britânico responsável por influenciar tudo desde os filmes britânicos Carry on… até 

quadrinhos adultos como Viz” (PILCHER, 2008, p. 44, grifos do autor, tradução nossa16). 

Durante a Primeira Guerra Mundial, os recrutas americanos e britânicos tiveram contato 

com as publicações francesas, segundo Pilcher (2008, p. 48. Tradução nossa17): 

 

“Cartões postais franceses” mostravam fotos picantes de várias mademoiselles, porém 

cartões mais chocantes, “hardcore” retratando várias cenas sexuais também foram 

 

16 “Today, McGill is regarded as a British national treasure, responsible for influencing everything from the 

British Carry on... movies to adult comics such as Viz”. 
17 “French postcards” showed saucy shots of various mademoiselles, but more shocking, “hardcore” cards 

depicting various sexual acts have also been discovered. In addition, French magazines such as La Vie Parisienne 

(1863) and l’Amour (1902) were full of illustrations of ladies in various states of undress. 
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descobertos. Além do que, revistas francesas como La Vie Parisienne (1863) e 

l’Amour estavam cheias de ilustrações de mulheres em vários estados de nudez. 

 

Confira esses cartões na Figura 22: 

 

Figura 22 – “Você não acreditaria na liberdade que os homens têm por aqui. Perfeitos estranhos também” 

(tradução nossa), um dos 12 mil cartões postais de Mcgill 

 
Fonte: PILCHER, Tim. Erotic Comics a graphic history volume 1: from birth to 1970’s. United Kingdom, The 

Ilex Press Limited, 2008. 

 

Quando voltam a suas terras natais, esses homens criam uma demanda por revistas 

eróticas. Apesar do termo pin-up ainda não ser utilizado, Pilcher (2008) caracteriza a elegante 

e sofisticada Gibson Girl de 1887; e Kirchner Girl, esta desinibida e mais próxima das garotas 

de La Vie Parisienne, ambas de Charles Dana Gibson como as precursoras do estilo que 

pavimentaram o terreno para The Petty Girl, Varga Girl, entre outras. Além da demanda por 

material explícito, em 1920 é era do jazz e da popularização dos opiáceos nos EUA: os jovens 

começam a se tornar sexualmente mais liberais e abertos a experimentações. Nesse contexto, 

surge um circuito underground de produção e distribuição ilegal de pequenas publicações 

obscenas chamadas Tijuana Bibles. 

As pequenas publicações ilegais começaram a aparecer no começo dos anos 1920 e 

foram populares até os primeiros anos da depressão (PILCHER, 2008). Estima-se que foram 

produzidos entre 700 e 1000 exemplares de pequenos livretos contendo as aventuras sexuais de 
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personagens populares como Mickey, Donald, Minnie (Figura 23), mas também personagens 

próprios, celebridades e heróis americanos. As publicações variavam de tamanho, e em média 

eram oito páginas em preto e branco com piadas e tiras que em muito ultrapassavam o limite 

do bom senso. Como diria o criador de Maus, Art Spiegelman (citado por PILCHER, 2008, p. 

60, tradução nossa18) “(…) embora tenham aqueles que proclamam em voz alta que as Tijuana 

Bibles degradam mulheres, acho importante notar que elas rebaixam a todos, 

independentemente de gênero, origem étnica ou mesmo espécie. É o que os desenhos animados 

fazem melhor, na verdade”. Devido ao medo de processo frente às paródias ilegais, apenas dois 

dos artistas contribuintes para as Tijuana Bibles foram identificados, um deles Wesley Morse 

que em 1939 desenhou She Saw the World’s Fair – and How e Bazooka Joe que desenhou até 

a morte em 1963. Outro artista era “Doc” Rakin, um veterano da Primeira Guerra Mundial que 

começou a carreira desenhando garotas para seus companheiros de guerra. Ele é creditado como 

o autor de Adventures of a Fuller Brush Man e foi um sucesso nas Tijuana Bibles (PILCHER, 

2008). 

Figura 23 – Extrato de um quadrinho das Tijuana Bibles, Anônimo, 1930 

 
Fonte: PILCHER, Tim. Erotic Comics a graphic history volume 1: from birth to 1970’s. United Kingdom, The 

Ilex Press Limited, 2008. 

 

Assim como a primeira, a Segunda Guerra Mundial produziu outro salto em direção à 

liberação sexual. Durante a década de 1930 surge o fenômeno das pin-ups nos Estados Unidos 

 

18 “(…) though there are bound to be those who loudly declaim that the Tijuana Bibles demen woman, I think it 

important to note that they demean everyone regardless of gender, ethic origino or even species. It’s what cartoons 

do best, in fact” 
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e mereceria uma pesquisa à parte devido a magnitude e influência que as pin-ups tiveram no 

imaginário popular americano. Vale destacar artistas como Alberto Vargas, George Petty Girl, 

Gil Elvgren, Earl Moran, Peter Driben e Billy DeVorrs que na década seguinte foram 

responsáveis pela construção da estética da erótica inocente das pin-ups. Um destaque especial 

para o peruano Alberto Vargas, que durante a Segunda Guerra Mundial originou um estilo entre 

os pilotos. “Tornou-se habitual para os bombardeiros da USAF terem a sua própria ‘Varga Girl’ 

pintada na frente, uma tendência que se tornou conhecida como ‘nose art [Figura 24]’” 

(PILCHER, 2008, p. 70, grifos e tradução nossos19).  

 

Figura 24 – B’52 pintado pela artista e wing-walker Teresa Stokes 

 
Fonte: PILCHER, Tim. Erotic Comics a graphic history volume 1: from birth to 1970’s. United Kingdom, The 

Ilex Press Limited, 2008. 

 

Em 1932 surgiu no jornal londrino, Daily Mirror a tira de Norman Pett chamada Jane, 

que apresentava a protagonista de mesmo nome em situações de perigo. Tais situações eram 

mais pretextos para que Jane perdesse alguma peça de roupa, entretanto a protagonista nunca 

ficava completamente nua (Figura 25). 

 

 

19 “It became customary for USAF bombers to have their own ‘Varga Girl’ painted on the front, a trend that became 

known as ‘nose art”. 
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Figura 25 – Extrato da tira Jane  

Fonte: PILCHER, Tim. Erotic Comics a 

graphic history volume 1: from birth to 

1970’s. United Kingdom, The Ilex Press 

Limited, 2008. 

Isso até 1943, quando em uma rara situação Jane 

perde mais do que as lingeries e fica completamente 

nua. Segundo registra Tim Pilcher (2008), um jornal 

americano anunciou que a 36ª divisão do exército 

britânico andou quase 10km em um dia apenas para 

conseguir um exemplar, gerando, em consequência, 

uma demanda especial para os soldados do front que 

recebiam as tiras antecipadamente em agradecimento 

aos esforços de guerra. As publicações especiais para 

os soldados no front de batalha não são novidades: a 

fim de manter a moral dos combatentes, o governo 

americano criou uma revista chamada Male Call que 

era exclusiva aos militares em serviço durante a guerra.  

A revista foi publicada entre janeiro de 1943 e março de 1946 (PILCHER, 2008) e influenciou 

a criação de outras personagens como G. I. Jane, criada por Hal Seeger e desenhada por Bill 

Williams (ibidem) que contava as histórias sexy e engraçadas que a recruta Jane se metia; e The 

Farmer’s Daughter (Figura 26) que era baseada em piadas clichê “Ela só era a filha do 

fazendeiro, mas…” em toda capa (PILCHER, 2008, p. 80). 

Na primeira metade do século XX as revistas 

eram a principal fonte de informação e entretenimento 

para o público masculino nos Estados Unidos, e parte 

do conteúdo destas revistas eram quadrinhos e cartuns. 

Um veterano da primeira guerra mundial, o Capitão 

Wilford H. Fawcett, começou a publicar sua própria 

revista que era basicamente inspirada nas Tijuana 

Bibles. Assim nasceu a Capitain Billly’s Whiz Bang 

(Erro! Fonte de referência não encontrada.) em 

outubro de 1919 e foi publicada até a década de 1960. 

A despeito da sua popularidade, sempre foi 

considerada de baixa reputação (PILCHER, 2008). 

Com o boom da economia norte-americana pós-

segunda guerra mundial, Abe Goodman, como 

Figura 26 – Capa de The Farmer’s 

Daughter 

Fonte: PILCHER, Tim. Erotic Comics a 

graphic history volume 1: from birth to 

1970’s. United Kingdom, The Ilex Press 

Limited, 2008. 
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Fawcett, lança uma revista chamada Humorama, 

basicamente uma mistura de cartuns com fotos preto e  

branco de pin-ups famosas como Bettie Page garantiam a audiência masculina. Essas revistas 

e seus quadrinhos pavimentaram o caminho para revistas como Playboy e os quadrinhos 

eróticos contemporâneos. 

 

Figura 27 – Capa de Capitain Billly’s Whiz Bang, Novembro 1923 

Fonte: PILCHER, Tim. Erotic Comics a graphic history volume 1: from birth to 1970’s. United Kingdom, The 

Ilex Press Limited, 2008. 

 

No mundo dos quadrinhos estado-unidenses, a virada da década de 1940 para a década 

de 1950 marca também uma mudança de demanda dos quadrinhos mainstream. Se na década 

de 1940 vigoram os quadrinhos de super-herói, na década seguinte os quadrinhos de terror da 

EC comics serão responsáveis pelo que Morrisson (2012) vai chamar de “pânico moral em todo 

país” (p.73), culminando no já citado Comic Code Authorithy. Um destaque desse período é o 

cartunista Harvey Kurtzman que trabalhou na EC Comics em 1949. Após o final da revista sob 

os ataques do Dr. Wertham e companhia na década de 1950, Kurtzman sugeriu que fosse feito 

algo divertido, afinal era isso que significavam os quadrinhos (PILCHER, 2008) e assim nasceu 

a MAD em conjunto com Bill Gaines mudando o cenário dos quadrinhos estado-unidenses. 

Pouco tempo  depois  Kurtzman  foi  convidado por Hugh Hefner, editor da revista Playboy a 

fazer uma tira para a revista. Em outubro de 1962 estreia a primeira de 107 histórias de Little 
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Annie Fanny (Figura 28), marcando como a mais longa tira erótica dos Estados Unidos sendo 

publicada por 26 anos. 

Figura 28 – Extrato da página 8 de Little Annie Fanny 

 
Fonte: ELDER, Will; HEFNER, Hugh; KURTZMAN, Harvey. Little Annie Fanny, volume 1: 1962 – 1970. 

United States, Dark Horse, 2000. 

 

Três anos depois Little Annie Fanny, o humorista Michael O’Donoghue lança a tira 

Adventures of Phoebe Zeit-Geist (Figura 29). A série apareceu na revista beatnik Evergreen 

Review que contava com contribuintes famosos como Albert Camus, Bertolt Brecht, Samuel 

Beckett, Bukowski, Susan Sontag, Jack Kerouack e Malcom X entre outros (PILCHER, 2008). 

O’Donoghue também contribuiu na revista de humor National Lampoon e se tornou, com sua 

tira, Phoebe Zeit-Geist, uma das primeiras tiras eróticas a ter grande projeção e inspirou a 

geração de quadrinhos undergrounds que a sucederia. Outra vítima da caça às bruxas liderada 

por Dr. Wertham e a histeria da ameaça comunista na guerra fria foi Irving Klawn. Klawn, que 

manteve um relacionamento profissional com Bettie Page, tirava fotos sob encomenda de 

fetiches e bondages, tendo inclusive tirado várias fotos em parceria com Page. Em 1963 ele foi 

indiciado a uma multa de 5 mil dólares por conspiração para distribuição de material obsceno, 

tendo a pena aumentada para 10 mil pelo apelo da corte federal. (PILCHER, 2008). O fotógrafo 

chegou a destruir parte de seu material após um conselho de seu advogado, e parte só foi salvo 



51 

porque sua irmã Paula Klawn secretamente escondeu alguns trabalhos. O stress e a tensão da 

perseguição jurídica culminaram com sua morte três anos depois.  

 

Figura 29 – Extrato de página de Adventures of Phoebe Zeit-Geist ilustrado por Frank Springer 

 
Fonte: PILCHER, Tim. Erotic Comics a graphic history volume 1: from birth to 1970’s. United Kingdom, The 

Ilex Press Limited, 2008. 

 

O tema bondage é caro ao quadrinho erótico e as tiras de John Willie, Sweet 

Gwendoline, surgidas originalmente no esquema postal de Irving Klawn, são alguns exemplos 

da demanda por esse tipo de erotismo. Após a bancarrota do esquema de Klawn, Willie 

continuou a publicar suas tirar na revista Bizarre seguindo o roteiro de sequestros de mocinhas 

para situações em que elas precisem ser amarradas. O tema é tão caro e extenso que mereceria 

uma pesquisa a parte, entretanto vale ressaltar os nomes como Eric Stanton, que trabalhou ao 

lado de Steve Ditko – co-criador do homem-aranha e Doutor Estranho ao lado de Stan Lee na 

Marvel, e trabalhou na revista Exotique na década de 1960. Destaque para o italiano Guido 

Crepax, que figura entre os grandes nomes do gênero. Surgido da revista Linus em 1965 com a 

tira Neutron (PILCHER, 2008) o artista italiano criou personagens icônicas como Valentina e 

adaptou histórias clássicas como Justine de Marques de Sade e A história d’O, de Pauline 

Réage. Salienta-se também a já mencionada resposta feminina na década seguinte à misoginia 
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e extrema violência nos quadrinhos, as revistas Wimmen’s Comix e Tits and Clits que entre 

1970 e 1976 fizeram resistência a dominação masculina ao publicar quadrinhos de conteúdo 

adulto voltado para o público feminino. 

 

2.5 BLACK KISS 

 

Black Kiss é o quarto quadrinho independente de Howard Chaykin. Chaykin inicia sua 

carreira como aprendiz de Gil Kane no final da década de 1960, e realiza alguns trabalhos para 

Marvel e DC a partir das portas abertas pelo seu mentor. Na década de 1970, Chaykin passa a 

contribuir com Mike Friedrich na revista Star Reach, onde há uma das primeiras aparições de 

Cody Starbuck, personagem de Chaykin situado em universo futurista com influências de 

Moebius, e ganhará revista própria anos depois. Star Reach é considerada uma importante 

publicação na passagem entre as underground comics da década de 1960, e a ascensão das 

graphic novels nos Estados Unidos ao final da década de 1970. Chaykin contribuiu também 

para a revista Creepy e Erie, duas revistas de horror em preto e branco publicadas desde a 

década de 1960 sem o selo de aprovação do Comic Code Authorithy. Em 1975 lança uma 

história em duas edições nomeada The Scorpion, com protagonista de mesmo nome e notável 

semelhança com Reuben Flagg, protagonista de American Flagg, provavelmente a história mais 

famosa de Chaykin. Na década de 1980, em conjunto com outros trabalhos na Marvel e na DC, 

Chaykin lança, mais precisamente em 1983, American Flagg, pela editora First Comics. 

American Flagg reúne elementos de ficção científica, aventura pulp, pornografia e violência já 

apresentados antes, mas dessa vez de forma mais madura, concisa e com um estilo próprio 

bastante evidente. As narrativas por meio das onomatopeias e telas de televisão apresentando o 

leitor/a ao contexto da ação que está sendo realizada foram utilizados por Frank Miller três anos 

depois no consagrado Batman cavaleiro das Trevas. Em 1988, Chaykin publica Black Kiss pela 

editora independente Vortex em 12 edições mensais. No Brasil, o quadrinho é incialmente 

lançado como uma minissérie em 4 edições pela editora dos humoristas da Casseta e Planeta, 

editora Toviassú. Em 2011 a Editora Devir reeditou o quadrinho em uma edição de luxo capa 

dura com 152 páginas, essa edição ganhou o prêmio HQ MIX 2012 na categoria publicação 

erótica. 

Black Kiss conta a história de Cass Pollack, um músico ex-viciado que, após sua família 

ser assassinada por um grupo de mafiosos, se vê obrigado a fugir da polícia e dos sicários. Para 

conseguir se esconder, Cass procura a loura que conhecera de forma inusitada na noite anterior, 

Bervely Glove. Bev é uma mulher misteriosa que tem uma amiga obcecada por ela, Dagmar 
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Laine. Dagmar e Bev o ajudam em troca de um favor que o conduz a um submundo de cultos 

satânicos, prostituição, drogas, corrupção, violência, pornografia de vingança e morte. Howard 

Chaykin adicionou perversidade, satanismo e tabus sexuais a seu estilo sujo e inovador já 

anteriormente bem-sucedido em American Flagg (lançado em 1983, nos EUA). Com um clima 

noir e onomatopeias que conduzem o enredo, Black Kiss é um quadrinho polêmico e 

transgressor, que chegou a sofrer boicotes e fogueiras públicas. Consagrando o autor como um 

marginalizado, mesmo nos quadrinhos undergrounds.  

O quadrinho lançado no Brasil em 1991 conta uma história de terror e sexo que deixaria 

os pais de fãs dos quadrinhos da EC Comics ultrajados. Black Kiss é uma história fruto dos 

quadrinhos underground de Crumb e companhia e das histórias de terror e romances policiais. 

Essas histórias fizeram frente ao Código de Ética dos quadrinhos lançados no meio da década 

de 1950 como forma de censurar as histórias que ferissem as morais e os bons costumes. Ao 

que parece é realmente essa a intenção de Howard Chaykin com Black Kiss. Ao contar a história 

de uma vampira que ganha mais força com sêmen do que com sangue, o quadrinista americano 

parece desejar explorar os limites da violência, da representação sexual e da morte nos 

quadrinhos. Tudo isso desenhado pelo autor em 121 páginas em preto e branco com sombras 

fortes marcando o clima noir de sexo e violência da história. 

Howard Chaykin já havia feito sucesso com American Flagg em 1983, apresentando 

um anti-herói num futuro distópico e um estilo sujo adicionando onomatopeias às narrativas 

para além de simples recursos de “sonoplastia”. Estilo esse consagrado por Frank Miller em 

Cavaleiro das Trevas. A chamada “Invasão inglesa20”, trouxe (de volta) para o mundo dos 

romances gráficos histórias mais longas, o que amadureceu as temáticas das histórias (mesmos 

as de super-heróis) e seus personagens. Estas histórias assentaram o terreno para o pornô com 

doses de horror/terror encontrado em Black Kiss. Segundo Tim Pilcher (2008), pesquisador de 

quadrinhos eróticos, Black Kiss “foi, e continua a ser, um importante quadrinho erótico, pois 

foi um dos primeiros a passar do subgénero sombrio para o mainstream graças ao seu criador 

de alto perfil” (PILCHER, 2008, p. 97, tradução nossa21). Graças a Black Kiss, e a ousadia ao 

 

20 Invasão inglesa é um termo utilizado por Dan Mazur e Alexander Danner e se refere a “importação” de 

quadrinistas (não necessariamente de origem Bretã) que trabalhavam em publicações inglesas pela DC no começo 

da década de 1980. Entre os principais artistas convidados pelas editoras estadunidenses estão Alan Moore, Neil 

Gaiman e Grant Morrison. Segundo os autores, “Pela primeira vez, a própria escrita era vista como força motriz 

da narrativa em quadrinhos, com ênfase não apenas no enredo, mas no tema coeso” (MAZUR, DANNER, 2014, 

p. 175). 
21 “[…] was, and remains, an important erotic comic as it was one of the first to cross over from the murky subgenre 

into the mainstream thanks to its high profile creator”. 
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quebrar tabus, Howard Chaykin levou aos puritanos Estados Unidos, o que, segundo Pilcher 

(2008), a Europa já conhecia a mais de 20 anos. 
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3 TECNOLOGIA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO 

 

3.1 TÉCNICA, TECNOLOGIA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO 

A história da tecnologia está ligada à história. Desde que desceu das árvores e decidiu 

se aventurar pelo mundo, os nossos ancestrais Austrolopitecus Africanus tinham dois desafios 

pela frente: um de ordem social, defesa do território; outra de ordem biológica, carnívoro, era 

preciso dilacerar a carne para conseguir digeri-la (VERASZTO et al, 2008). No momento em 

que nossos ancestrais passam a empreender um esforço intelectual, ainda que primitivo, de 

transformação na natureza, é quando surge o ser humano. Quando o osso e a pedra são 

transformados, a partir da mão humana, em ferramentas que o beneficiariam na caça é quando 

surge o primeiro humano. Nossos primeiros meios para lidar com a natureza são o fogo, a pedra 

lascada e a linguagem. Enquanto os dois primeiros permitiam a nossos ancestrais dominarem o 

mundo exterior, o segundo permitia-lhe dominar seu mundo interior, seus pensamentos. O 

nascimento do ser humano está atrelado à capacidade de criar técnicas para lidar com a natureza. 

O ser humano, como o entendemos, “surgiu somente no exato momento em que o pensamento 

se aliou (sic) à capacidade de transformação” (VERASZTO et al, 2008, p.63).  

A partir da etimologia da palavra - do grego techné, saber fazer, e logus, razão-  tem-se 

uma pista do que vem a ser tecnologia. Seria, então, tecnologia as técnicas empregadas para 

melhor eficiência? (VERASZTO et al,2008). Essa visão utilitarista é criticada por Veraszto 

(2008), embora em algum momento da humanidade estivesse adequada. É correto afirmar que 

o desenvolvimento intelectual do ser humano avançou de tal modo que há uma carência em 

saber os porquês das coisas – inclusive para desenvolverem-se novas técnicas de maior 

eficiência. Logo a tecnologia não é apenas suas técnicas. Souza e Silva (2016) aponta como na 

linguagem esta distinção ocorre, revelando, que no inglês, o termo tecnique está ligado ao 

emprego e a capacidade da utilização do conjunto de instrumentos tecnológicos produzidos. Tal 

qual a teoria para operá-los, está ligada ao termo technology. Assim como ocorre na língua 

francesa, ao citar Miège o autor argumenta, “technologie é um termo que se aproxima muito 

mais sobre um discurso sobre a técnica, e technique apontaria em direção a uma esfera prática 

de atuação” (SOUZA E SILVA, 2016, p. 26). 

Para Souza e Silva (2016), embora indissociáveis, técnica e tecnologia são 

existencialmente hierárquicas, isto é, “uma técnica (...) exige uma tecnologia para ser 

operacionalizada” (SOUZA E SILVA, 2016, p. 27). Nota-se, portanto, que, para Souza e Silva 

(2016), tecnologia são os materiais e as teorias que surgiram de uma técnica. Adotando, 
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portanto, o conceito de tecnologia como uma “teoria das técnicas” (SOUZA E SILVA, 2016, 

p. 27), um dos conceitos levantados pelo professor Álvaro Viera Pinto (2005).  

Álvaro Viera Pinto (2005) desenvolve quatro possíveis definições sobre tecnologia, tais 

definições podem servir como norte para discutir a questão do que vem a ser tecnologia. A 

saber, as quatro linhas propostas por Pinto (2005) são tecnologia como “o estudo ou a teoria da 

técnica; como sinônimo de técnica; como conjunto de técnicas de que dispõe uma determinada 

sociedade, em qualquer fase histórica de seu desenvolvimento; e, por último, como 

ideologização da técnica” (SILVA, 2016, p. 26). Embora entenda a tecnologia como estudo das 

técnicas, Pinto (2005) enfatiza que a tecnologia não é neutra, não é algo distante, fora, ou 

desligado do ser humano. A tecnologia e seu desenvolvimento estão ligados diretamente às 

mudanças sócio históricas no decorrer do desenvolvimento humano. Se a tecnologia está ligada 

ao desenvolvimento social da humanidade, logo ela depende da demanda socioeconômica de 

cada período a fim de determinar o que será desenvolvido tecnologicamente e “muitas vezes as 

soluções que mais se assemelham com os desejos e esperanças dos cidadãos dependem de 

alterações na esfera organizacional” (VERASZTO, et al., 2008, p. 74). Por este ângulo, coloca-

se em evidência, a necessidade de ser analisado também o potencial discursivo de um 

dispositivo tecnológico além de sua materialidade. Pois quando se esquece do porquê das 

técnicas se está sujeito a necessidades criadas. 

A criação de necessidade não surge ao acaso, está ligada ao modus de vida tecnológico. 

A partir da abordagem fenomenológica entende-se tecnologia como um modo de vida próprio 

da modernidade. Alberto Cupani, ao discorrer sobre a abordagem de Borgmann acerca da 

tecnologia diz, “tecnologia é um fenômeno básico, que tem sua chave na existência dos 

dispositivos (devices) que nos fornecem produtos (commodities), ou seja, bens e serviços” 

(CUPANI, 2004, p. 500). Isto é, na abordagem de Albert Borgmann, os dispositivos são meios, 

com maquinaria e função. O modus de vida tecnológico pressupõe a redução de todo problema 

a uma relação entre meios e fins.  

Na perspectiva fenomenológica a diferenciação entre técnica e tecnologia acontece 

quando a tecnologia, ao pressupor-se universal, distancia-se do contexto entre os meios e fins 

dos dispositivos tecnológicos e com isso “o sonho da vida humana menos penosa e mais rica 

tem-se transformado numa cultura que visa apenas o lazer derivado de consumir cada vez mais 

produtos tecnológicos” (CUPANI, 2004, p. 503). Quem observou bem esse acontecimento foi 

a dupla de filósofos franceses, GillesLipovetsky e Jean Serroy (2014), no livro A Estetização 

do Mundo: viver na era do capitalismo artista. Para os autores, o capitalismo artista, a era em 

que vivemos, é a era em que, logo após a virada do século XIX para o século XX, a arte derruba 
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suas barreiras e, em uma relação de troca, está a serviço do prazer e das sensações. O 

capitalismo se estetiza e abarca essas demandas transformando-se: 

 

O capitalismo artista tem de característico o fato de que cria valor econômico por meio 

do valor estético e experiencial: ele se afirma como um sistema conceptor, produtor e 

distribuidor de prazeres, de sensações, de encantamento. Em troca, uma das funções 

tradicionais da arte é assumida pelo universo empresarial. O capitalismo se tornou 

artista por estar sistematicamente empenhado em operações que, apelando para os 

estilos, as imagens, o divertimento, mobilizam os afetos, os prazeres estéticos, lúdicos 

e sensíveis dos consumidores. O capitalismo artista é a formação que liga o econômico 

à sensibilidade e ao imaginário; ele se baseia na interconexão do cálculo e do intuitivo, 

do racional e do emocional, do financeiro e do artístico. No seu reinado, a busca 

racional do lucro se apoia na exploração comercial das emoções através de produções 

de dimensões estéticas, sensíveis, distrativas (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 43) 
 

Na perspectiva fenomenológica, a tecnologia distanciada cada vez mais de seu contexto 

é reduzida a apenas dispositivos vazios em um universo tecnológico. Esse universo é dividido 

entre o labor e o lazer. Porém, se antes o trabalho humano estava ligado a um contexto que dava 

sentido a sua vida, no universo tecnológico, o trabalho serve unicamente à produção e 

manutenção das maquinarias que fornecem artifícios, ou a produção de artifícios como meios 

de lazer. Levando ao consumo indefinido de produtos tecnológicos. 

Entretanto, Veraszto (2008) critica essa visão utilitarista da técnica. Para o autor, a 

tecnologia não é resultado do progresso científico (visão intelectualista), tampouco os seus 

gadgets multifuncionais resultantes do mesmo (visão instrumentalista) e muito menos as 

ciências naturais e matemática que os tornam possíveis (visão da tecnologia enquanto ciência). 

A história do ser humano mostra que o emprego de técnicas para dominar a natureza surge antes 

do pensamento científico. O professor Pinto (2005) também questionará a suposta crise, ou era 

tecnológica em que os seres humanos supostamente vivem na atualidade. Para o filósofo, o ser 

humano está condenado a viver na natureza, o que se modifica são as concepções de natureza 

em cada contexto sócio histórico em que está inserido. Alienado pela natureza tecnológica que 

criou ao seu redor, o ser humano se maravilha com suas produções e a considera cada vez mais 

transparentes, a partir do momento que não a entende como criação humana, mas parte da 

natureza que está inserido. Com a palavra, Álvaro Viera Pinto (2005, p. 35): 

 

O homem (sic) maravilha-se diante do que é produto seu porque, em virtude do 

distanciamento do mundo causado pela perda habitual da prática de transformação 

material da realidade e da impossibilidade de usar os resultados do trabalho executado, 

perdeu a noção de ser o autor de suas obras, as quais por isso lhe parecem estranhas. 
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Não há como pensar tecnologia sem considerar a relação do indivíduo com o meio, com 

sua cultura e sua sociedade. À vista disto é preciso considerar tecnologia para além de conceito 

e teorias científicas, ou habilidade técnica seja no manejo ou na criação de ferramentas, a 

tecnologia é um corpo sólido de conhecimentos que ultrapassam tais limiares (VERASZTO et 

al., 2008). Portanto é “um grande número de atores humanos que inventam, produzem, utilizam 

e interpretam de diferentes formas as técnicas, tecnologias e também a ciência” (ibidem, p.78). 

Logo, pode-se afirmar que a tecnologia é um conjunto de conhecimentos ligados ao 

desenvolvimento e à criação de ferramentas pelo ser humano no decorrer da sua história para 

satisfazer suas necessidades, sejam elas pessoais, ou coletivas (VERASZTO et al., 2008). Desse 

modo, seria então a escrita um conjunto de conhecimentos ligados a criação de ferramentas e 

seu desenvolvimento? Ou mesmo as linguagens, poderiam ser entendidas como tecnologias 

utilizadas no decorrer da história humana a fim de satisfazer suas necessidades sócio históricas? 

Torna-se mister, portanto, definir quais as relações entre tecnologia, língua, cultura e 

representação. 

De forma simples, a cultura como um sistema compartilhado de significados depende 

diretamente da língua como um meio no qual o sentido será codificado. Ou seja, a língua é uma 

forma de atribuir sentido ao mundo, e representá-lo. A cultura é esse sistema de sentidos, de 

significados, de valores que se partilham em determinada comunidade. Logo: 

 

Dizer que duas pessoas fazem parte da mesma cultura é dizer que elas interpretam o 

mundo mais ou menos da mesma forma e podem se expressar e expressar seus 

pensamentos e sentimentos a respeito do mundo e serem entendidos um pelo outro. 

Assim, a cultura depende da interpretação significativa do que está acontecendo ao 

redor dos participantes e do “fazer sentido” do mundo de maneira similar (HALL, 

1997, p. 2). 
 

As práticas sociais, que organizam e regulam a vida em determinada comunidade moral, 

têm efeitos diretos na realidade por regularem as condutas desta comunidade. Contudo, são seus 

participantes quem constroem os significados e interpretações do mundo que serão partilhados 

entre si. Essas atribuições de sentido e construção de significado são em parte construídas por 

meio do uso, em parte por meio da interpretação sob determinado objeto, situação, pessoa etc., 

e em parte, o sentido é construído na forma como esses objetos, situação, pessoa são 

representados - quais palavras são utilizadas, que histórias são contadas que imagens são 

produzidas, quais valores são atribuídos etc.? Portanto, as práticas sociais – ou a cultura – 

ocupam lugar privilegiado no jogo de construção de sentido. Pois é através da interação entre 

seus participantes que os sentidos são construídos. 
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O sentido é construído dentro do circuito da cultura - que engloba: como os seres 

humanos representam, como constroem identidade, como produzem, como consomem e 

regulam essas práticas – constantemente em todas as interações sociais e pessoais. O sentido é 

construído em variadas mídias, sobretudo na contemporaneidade e seus meios de comunicação 

global. É por meio dos sentidos que se regula as práticas sociais, “(…) eles ajudam a estabelecer 

as regras, normas e convenções através das quais a vida social é ordenada e governada” (HALL, 

1997, p. 3). A língua está entre as mídias mais privilegiadas no circuito onde ocorre a produção 

de sentido, pois é por meio da linguagem que é possível decodificar o que o emissor diz e o que 

o receptor entende. A língua aqui entendida menos no sentido de idioma que no sentido de 

sistema simbólico compartilhado utilizado entre os participantes da interação social a fim de 

que se entendam. Dessa forma a língua, ou as linguagens, são um repositório central dos valores 

e interpretações construídas e representadas nesta comunidade. 

Assim sendo, o sentido não é algo natural e fixo. Ele é construído dentro dessas práticas 

que dependem de seus contextos sócio históricos, portanto mutável. Por meio dos sentidos 

construídos que historicamente definiu-se o que é normal, o que é certo, quem pertence e quem 

será excluído em determinada comunidade moral. Logo a construção de sentido e a cultura 

estão diretamente ligadas a relações de poder, ou, pelo menos, contribuem para construí-las. A 

linguagem é um espaço de disputa por esses sentidos. Desta forma, o conceito do professor 

Marcelo Dascal (2002), da linguagem como tecnologia cognitiva é evocado a fim de elucidar 

melhor as relações entre linguagem, cultura e tecnologia.  

 

3.2 LINGUAGEM E TECNOLOGIA 

 

Marshall T. Poe (2011) tenta buscar as razões evolutivas que fizeram o ser humano 

começar a falar. Ao questionar essa impulsão aparentemente natural do ser humano em criar 

linguagem. O autor se pergunta, por que falamos? Segundo a hipótese de Poe (2011, p. 32): 

 

Um nariz para anomalias, uma propensão para a resolução de problemas, uma 

compulsão para falar, um impulso para questionar - todas essas coisas são ecos da 

competição milenar para ser mais relevante do que outros, para melhorar nosso status 

aos olhos dos outros, ganhar aliados e, finalmente, passar nossos genes (tradução 

nossa22).22 

 

 

22 “A nose for anomalies, a penchant for problem solving, a compulsion to speak, an impulse to question – all of 

these things are echoes of the age-old competition to be more relevant than others, to improve our status in the 

eyes of others, to gain allies and, ultimately, to pass on our genes.” 
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Para o autor, o ser humano passa a desenvolver linguagem, e consequentemente a se 

comunicar por meio delas a fim de se tornar mais interessante aos olhos dos seus semelhantes. 

Para Poe (2011) a habilidade de poder indicar perigos, ou locais em que haveria comida fizeram 

com quem aqueles que tinham tais habilidades se tornassem preferidos em detrimento dos 

outros na corrida evolutiva. Importante frisar que longe de ser comprovada esta é apenas uma 

das várias hipóteses de como o ser humano desenvolve a capacidade de se comunicar por meio 

da fala. Outras hipóteses sugerem que o ser humano começa a se comunicar por meio de 

imagens e, só depois, desenvolve a fala. Longe de considerá-las conflitantes, no presente 

trabalho, tais hipóteses são esforços conjuntos no entendimento do desenvolvimento da 

linguagem humana.  

A fala, embora permita a tradução do mundo interior dos primeiros humanos e envolva 

certo esforço cognitivo, não é uma tecnologia cognitiva per si. Segundo o professor Dascal 

(2002) Tecnologias cognitivas são as que foram projetadas ou apropriadas para tal uso. As 

tecnologias cognitivas podem manter sua função original, porém gerar efeitos diversos que não 

os efeitos cognitivos. 

A linguagem natural, diferente da formal, não é projetada com o fim de ser uma 

tecnologia cognitiva, entretanto: 

 

(…) elas evoluíram – genética e culturalmente – em vista de certas necessidades 

humanas, e algumas de suas características podem ter sido apropriadas 

(deliberadamente ou não) para satisfazer necessidades diferentes daquelas cuja 

pressão as levou a emergir em primeiro lugar. Na medida em que tais necessidades 

são “cognitivas”, parece-me apropriado ver as características correspondentes das 

línguas naturais e seu uso como “tecnologias cognitivas” (DASCAL, 2002, p. 2. 

Tradução nossa23). 
 

Logo, acompanhando a proposta de Ernst Cassirer (2001) ao alargar a oposição idealista 

entre mundus sensibilis e mundus intelligibilis, para, em contraposição, demonstrar que a 

função do espírito é se realizar no plano sensível. Fica evidente como a linguagem “torna-se 

um instrumento espiritual fundamental, graças ao qual realizamos a passagem do mundo das 

meras sensações para o mundo da intuição e da representação” (CASSIER, 2001, p. 34). 

Nas tipologias propostas por Dascal (2002) para classificar as tecnologias cognitivas, a 

linguagem enquadra-se como uma tecnologia interna. O computador vigora como exemplo 

 

23 “(…) they evolved – genetically and culturally – in view of certain human needs, and some of their features may 

have been appropriated (deliberately or not) in order to satisfy needs other than those whose pressure caused 

them to emerge in the first place. In-so-far as such needs are “cognitive”, it seems to me appropriate to view the 

corresponding features of natural languages and their use as “cognitive technologies”. 
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predominante de tecnologia cognitiva externa, todavia Dascal (2002) evidencia que seu 

precursor, o ábaco, tais quais os diagramas, ou mesmo o lápis e o livro também se enquadram 

nessa categoria. As tecnologias cognitivas internas, por outro lado “são processos mentais que 

graças aos quais nós podemos melhorar nossa atividade cognitiva” (DASCAL, 2002, p. 5, 

tradução nossa24), neste sentido são apontadas como exemplo: técnicas de memorização, 

definições e fixações de conceitos e métodos formais que permitam conclusões a partir de dados 

específicos. Para Cassirer (2001) o processo de formação da linguagem tem um lugar notável 

no curso do ordenamento do pensamento no ser humano. É no decorrer desse processo que o 

ser humano passa a transformar a natureza a seu favor, “para nós, o caos das impressões 

imediatas somente passa a se aclarar e articular no momento que lhe ‘damos um nome’” 

(CASSIRER, 2001, p.34). Desta forma é a linguagem que permite aos seres humanos não 

apenas dar vazão ao instinto de comunicar, segundo Poe (2011), mas também o permite 

modificar este mundo. A formação do conceito, e, portanto, do pensamento só é possível por 

meio da participação da linguagem (HUMBOLDT citado por CASSIRER, 2001). 

À vista disso, segundo Dascal (2002), a linguagem se enquadra como uma tecnologia 

cognitiva constitutiva, ou seja, a linguagem é uma tecnologia responsável por constituir 

processos mentais. Embora o debate clássico esteja ancorado sobre uma dicotomia entre 

linguagem e pensamento, em que, por um lado, filósofos defendiam que o pensamento não sofre 

influência da linguagem, e de outro, se afirmava que a linguagem e outros processos semióticos 

são essenciais para a cognição, Dascal (2002, p. 6, tradução nossa25) propõe “em vez de se 

concentrar exclusivamente na questão da ‘primazia’ ou ‘dependência’ ao discutir a relação entre 

linguagem e pensamento, pode ser mais útil visualizar os detalhes de como a linguagem é 

realmente usada nos processos mentais” e a partir daí demonstra os usos da linguagem como 

“ambiente, recurso e ferramenta de cognição” (ibidem, tradução nossa26). Cassirer (2001) 

desenvolve um pensamento semelhante em seu livro, filosofia das formas simbólicas, ao 

demonstrar que a ciência, tal qual o mito e a religião fornecem apenas uma linguagem em que 

seja possível ler o mundo. E salienta que,  

 

O conhecimento, bem como a linguagem, o mito e a arte: nenhum deles constitui um 

mero espelho que simplesmente reflete as imagens que nele se formam a partir da 

existência de um ser dado exterior ou interior; eles não são instrumentos indiferentes, 

 

24 “(…) are mental procedures thanks to which we can improve our cognitive activity”. 
25 “(…) instead of focusing exclusively on the “primacy” or “dependency” issue when discussing the relationship 

between language and thought, it might be more useful to envisage the details of how language is actually used in 

mental processes” 
26 “(…) environment, resource and tool of cognition”. 
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e sim as autênticas fontes de luz, as condições da visão e as origens de toda 

configuração (CASSIRER, 2001, p.42) 
 

Desta forma a linguagem se evidencia como recurso primordial do ser humano no mundo.  

Segundo Freud (2010) é a partir dos interditos do sexo e da agressividade que a 

civilização se desenvolve. Frente a crueldade da natureza selvagem, o ser humano, durante seu 

desenvolvimento, reprime, por meio de repetições traumáticas e dolorosas, instintos poderosos 

a fim de dominar a natureza e atenuar o sofrimento frente aos perigos do mundo selvagem. A 

partir da percepção do outro como um aliado no plantio e proteção frente aos perigos da 

natureza, o ser humano, durante seu desenvolvimento, reprime seu instinto de agressividade, e, 

segundo Viviane Mosé (2014), reprime seu instinto sexual quando percebe que a consumação 

sexual a qualquer momento pode levá-lo a morte27. Entretanto, embora a civilização mitigue 

parte do sofrer “o poder sobre a natureza não é a condição única da felicidade humana” 

(FREUD, 2010, p.46). E, a despeito da segurança que a civilização possibilita para vivenciar a 

felicidade, ou o não-sofrer, essa possibilidade só ocorre devido a repressão de impulsos 

instituais muito poderosos. 

 

É impossível não ver em que medida a civilização é construída sobre a renúncia 

instintual, o quanto ela pressupõe justamente a não satisfação (supressão, repressão, 

ou o quê mais?) de instintos poderosos (...) É algo que tem seus perigos; se não for 

compensado de maneira economicamente, podem-se esperar grandes distúrbios 

(FREUD, 2010, p. 60). 
 

Embora se desconsidere a redução da tecnologia a seus dispositivos, há de se considerar 

a crítica fenomenológica sobre o modus de vida tecnológico. Se o ser humano está condenado 

a viver na natureza, mesmo aquela em que ele cria por meio de seus conceitos, ciências e 

tecnologia, como já evidenciado pelo professor Pinto (2005), sucede concordar que o 

pensamento racional, em evidência desde o Iluminismo, tem moldado a natureza humana na 

modernidade. Desta forma, ao analisar o discurso científico da modernidade, é possível 

perceber o modus de vida tecnológico de meios para determinados fins, cada vez mais presentes. 

Evoca-se novamente o professor Álvaro Vieira Pinto (2005) e suas contribuições sobre o 

conceito de tecnologia para evidenciar a ideologização da tecnologia, que toma determinados 

 

27 Viviane Mosé em sua palestra “O erótico e o contemporâneo” aponta que o ser humano, no decorrer de seu 

desenvolvimento era um animal que respondia por instinto e vivia em uma natureza selvagem com recursos 

escassos. Segundo a autora um possível exemplo de como o ser humano desenvolve a repressão do instinto sexual 

se dá a partir do momento que, em meio a caça, outro ser humano o atrai. E sexualmente atraído pelo desejo 

instintual de copular abandona a caça e sente fome. Longe de esgotar a discussão acerca do desenvolvimento da 

consciência humana, o exemplo serve como ilustração do argumento em caráter didático. Desenvolvo melhor as 

relações entre erotismo e morte no capítulo “Erotismo e morte”. 



63 

dispositivos e os direciona a determinados fins a partir das vontades daqueles que detêm o poder 

para tanto na sociedade do capital.  

Se em conjunto com a modernidade, desenvolve-se uma sociedade de mercado em que 

o lucro e a produtividade são os fins, há de se questionar quais – sobretudo como - dispositivos, 

ou meios, estão sendo criados e utilizados para tanto. Em outras palavras, para além de seus 

gagdets, pensar a tecnologia como um conjunto de conhecimentos contíguos ao 

desenvolvimento, criação, modificação e aperfeiçoamento de ferramentas pelo ser humano ao 

longo da sua história para satisfazer suas necessidades, sejam elas pessoais, ou coletivas 

(VERASZTO et al, 2008). Portanto essas tecnologias não são neutras e estão sujeitas a 

ideologização do contexto socioeconômico em que surgem. Interessante ressaltar também que, 

sobretudo o discurso sobre a sexualidade começa a se encerrar nos arredores do que concerne 

ao privado, em conjunto que ganha força e ares de assepsia científica simultaneamente ao 

surgimento da burguesia vitoriana. Segundo Foucault (2014): 

 

Esse discurso sobre a repressão moderna do sexo se sustenta (...) A crônica menor do 

sexo e de suas vexações se transpõe, imediatamente, na cerimoniosa história dos 

modos de produção: sua futilidade se dissipa. Um princípio de explicação se esboça 

por isso mesmo: se o sexo é reprimido com tanto rigor, é por ser incompatível com 

uma colocação no trabalho, geral e intensa; na época em que se explora 

sistematicamente a força de trabalho, poder-se-ia tolerar que ela fosse dissipar-se nos 

prazeres, salvo naqueles, reduzidos ao mínimo, que lhe permitem reproduzir-se? 

(2014, p. 10). 
 

Ainda que não negue a hipótese da repressão sexual, Foucault especifica que a repressão 

sexual a partir da era vitoriana se desenvolve menos em uma proibição absoluta que no 

cerceamento do que, e sobretudo de como, era permitido falar sobre o sexo. Embora fosse um 

forte crítico da psicanálise, a hipótese de Foucault, que a vontade de saber determinou um outro 

tipo de repressão, antes corrobora que refuta a hipótese freudiana de que a repressão de instintos 

tão poderosos não é possível de forma absoluta, e nem mesmo possível sem lançar mão de 

paliativos. Desta forma apropria-se da crítica fenomenológica, de que a modernidade, sobretudo 

o pensamento racional pós-Revolução burguesa, trouxe um modus de vida tecnológico baseado 

em meios (devices) que oferecem produtos. Entretanto esses meios não são neutros, tampouco 

os fins para que são determinados. Apropriando-se dessa forma do conceito de ideologização 

da técnica do professor Pinto (2005). Neste sentido há de se pensar quais dispositivos, ou quais 

tecnologias, têm sido utilizados na representação e descrição dessa vontade de saber do sexo.  
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3.3 EROTISMO E TECNOLOGIA 

A professora Linda Williams (2012), ao citar Raymond Willians, lembra que, como os 

seres humanos estão inseridos em uma sociedade onde o consumo de simulações dramáticas 

faz parte intrínseca do padrão cultural, os seres humanos estão mais empenhados no consumo 

de narrativas do que fazendo outras tarefas. Neste sentido, muitas vezes consome-se mais o 

sexo representado, explícito da pornografia ou simulados dos filmes tradicionais, do que se 

pratica. Para a autora: 

Os atos sexuais – tanto explícitos, como na pornografia, quanto simulados, como na 

maior parte dos filmes comerciais e de televisão – não apenas impregnaram os dramas 

que nós assistimos cada vez mais, mas também se tornaram, para adaptar Williams, 

significativamente qualitativos do modo como aprendemos e vivemos nossa própria 

sexualidade (WILLIAMS, 2012, p. 20). 

 

Dominique Maingueneau (2010) e Byung-Chul Han (2017), dentre outros autores, 

consideram que há uma oposição entre os domínios do pornográfico e erótico. Sendo o erótico 

o que sugere, e o pornográfico o que mostra explicitamente o sexo. Se para o filósofo francês 

essa oposição está longe de ser simétrica e auto excludente, segundo o pensador sul-coreano, 

“o jogo com ambiguidade e ambivalência, com mistério e enigma eleva a tensão erótica, e, 

assim, a transparência ou a univocidade levaria ao fim do Eros” (HAN, 2017, p. 18). Para Han 

a demanda por transparência da sociedade atual, elevou o grau de exposição ao nível 

pornográfico, segundo o autor “uma fruição imediata que não permite qualquer contorno 

imaginativo ou narrativo é pornográfica” (ibidem). Ora, se considerar-se o conceito 

foucaultiano, de sexualidade como “uma forma discursiva que entrelaça poder, saber e prazer” 

(WILLIAMS, 2012, p. 15) há de se problematizar de que forma seria possível uma 

representação transparente que não permita contorno imaginativo do sexo, já que não há uma 

sexualidade esperando para ser exposta, mas discursos construídos e construtores de várias 

sexualidades e modos de se praticar e representar o sexo.  

Entende-se aqui a sexualidade menos como uma força da natureza do que como uma 

tecnologia que circunscreve a disciplina do corpo e controle populacional. Quando falar-se de 

repressão dos instintos sexuais, dir-se-á sobre uma força animal que precisou ser reprimida para 

o surgimento do ser humano. E sexualidade como a compensação criada a partir desse instinto 

reprimido. Partindo-se do princípio que a mente trabalha de forma econômica, o que é reprimido 

por um lado, deve-se ser compensado por outro. Logo, entende-se a sexualidade como parte do 

erotismo, erotismo esse desenvolvido a partir das repressões dos instintos de sexo e 

agressividade humana. Essas questões serão melhor desenvolvidas no capítulo intitulado 
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“erotismo e morte”. Por ora, é significativo alertar que se discorda da ideia de uma sexualidade 

natural, cogita-se a hipótese de que na natureza há reprodução sexuada instintual. As 

tecnologias, as narrativas, os prazeres e os discursos são o que compõem as sexualidades 

humanas. O erotismo é humano e, também pode ser entendida como “a atividade sexual do 

homem, o é na medida em que ela difere da dos animais” (BATAILLE, 1987, p. 20). 

É preciso ainda problematizar as possibilidades de uma recepção sem contorno 

imaginativo. Para Williams não é apenas por meio da imitação banal que se recepciona as 

imagens de sexo. Nesse sentido a autora evoca um conceito pouco conhecido da obra de Walter 

Benjamin, o conceito de enervação. Resgatados pela historiadora cinematográfica Miriam 

Hansen (1987), a sensação seria a experiência de sentir um fenômeno recebido, a enervação é 

o processo de mediação entre o interno e externo (HANSEN citado por WILLIAMS, 2012), o 

processo contrário da sensação em que se transmite a energia de dentro para o mundo exterior. 

O sexo reproduzido não apenas excita os corpos daqueles ou daquelas que os consomem, mas, 

esses mesmos corpos, são habituados e sensibilizados por meio de maneiras novas de socializar-

se. 

 

Subestimamos a imaginação se pensamos que ela só pode operar na ausência de, ou 

apenas com a leve sugestão, representação sexual. Como uma “interface porosa entre 

o organismo e o mundo”, meu corpo ante a tela não é simplesmente excitado e depois 

entorpecido, ou entorpecido e depois excitado; ao invés disso, ao longo do tempo e 

com mais exibições, ele se habitua às qualidades e tipos diversos de experiências 

sexuais, incluindo aquelas que eu nunca possa ter, mas com as quais eu possa brincar 

e sentir (WILLIAMS, 2012, p. 41). 
 

O filósofo esloveno Slavoj Žižek (2010) ao apontar sobre a importância da fantasia para 

os seres humanos aponta que a fantasia não se limita a imaginar algo que queremos quando não 

temos. Nas palavras de Žižek (2010, p. 61-62): 

 

A primeira coisa a observar acerca da fantasia é que ela nos ensina literalmente como 

desejar. Fantasiar não significa que quando desejo uma torta de morango e não posso 

tê-la na realidade eu fantasio que a estou comendo, o problema é antes: para começar, 

como sei que desejo uma torta de morango? É isso que a fantasia me diz. 
 

Segundo Marcuse (1978), é por meio da fantasia que as mais profundas camadas do 

inconsciente se ligam aos mais elevados produtos da consciência, segundo o autor, as obras de 

arte. 

À vista disso, a pesquisa se norteará a partir dos princípios de Dascal (2002) e Cassirer 

(2001) sobre a função da linguagem na constituição do pensamento, em outras palavras, a 

linguagem como tecnologia cognitiva (DASCAL, 2002). Por outro lado, a partir dos 
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apontamentos do Professor Álvaro Vieira Pinto (2005) sobre tecnologia, a saber, tecnologia 

como estudo das técnicas e a ideologização da tecnologia. Entende-se que o modo de vida 

tecnológico, próprio da modernidade, constitui a natureza em que o ser humano está submetido 

a viver desde a Revolução Iluminista. Sobretudo a pornografia, que atinge o auge do seu 

desenvolvimento em conjunto com o momento em que o sexo é encerrado ao espaço privado 

por volta do século XVII a partir do surgimento da burguesia vitoriana e “(…) faz-se com que 

coincida com o desenvolvimento do capitalismo” (FOUCAULT, 1988, p. 11). Logo, 

considerando-se que não há como pensar tecnologia sem considerar a relação do indivíduo com 

o meio, com a sua cultura e sociedade, serão adotadas também as críticas tanto da 

fenomenologia, como apontadas por Cupani (2004) quanto à preocupação com a ideologização 

da técnica sugerida por Pinto (2005). Dessa forma, a pesquisa propõe-se a fazer um breve 

apanhado do contexto sócio histórico do surgimento dos quadrinhos como uma nova linguagem 

artística a partir da tecnologia de impressão, e do seu uso erótico, tendo como recorte o contexto 

estado-unidense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



67 

4 EROTISMO E MORTE 

 

4.1 A INVENÇÃO DA PORNOGRAFIA 

 

Até 1992, para se visitar a seção reservada da Biblioteca Nacional Francesa era 

necessário preencher um formulário justificando o motivo exato do desejo ao acesso à Coleção 

do Inferno [Colection de l’Enfer]. O formulário ainda alertava, motivos vagos como “(…) 

pesquisa científica, documentação e/ou pesquisa social” (HUNT, 1999, p. 9) não seriam aceitos. 

Percebe-se assim os esforços para manter “livros obscenos fora do alcance de pessoas erradas” 

(HUNT, 1999, p. 9) seja na Coleção do Inferno, ou mesmo na sua equivalente inglesa, a Private 

Case. A própria existência dessas coleções particulares elucida as definições de pornografia no 

decorrer da história. Preliminarmente a pornografia representava mais uma classificação que 

um gênero literário ou um estilo de representação visual distinto. Lynn Hunt (1999) afirma que, 

se considerarmos a pornografia como representação explícita do ato sexual e de seus órgãos 

genitais com o fim de provocar excitação, esta passa a tomar corpo apenas em meados do século 

XVIII, e apenas concebe-se como uma categoria literária e de representação visual a partir do 

século XIX. Entre 1500 e 1800, lembra Hunt (1999), era comum o uso do sexo para chocar e 

criticar as autoridades políticas e religiosas. 

A pornografia como categoria distinta emerge lentamente no período entre o 

Renascimento e a Revolução Francesa fruto de ações descoordenadas entre pintores, gravadores 

e escritores “empenhados em pôr a prova os limites do ‘decente’ e da censura eclesiástica” 

(HUNT, 1999, p. 10). Sua difusão ocorre concomitante com a difusão da cultura impressa 

surgida a partir do século XV na Europa. Muito embora as representações do desejo, do erótico 

e da sensualidade possam ser encontradas em diferentes tempos e regiões, de Lascaux28 às 

Shungas29 japonesas passando pelo Kama Sutra, “a pornografia como categoria legal e artística 

parece ser um conceito tipicamente ocidental com cronologia e geografia particulares” (HUNT, 

19999, p. 10). Em sua forma moderna, como atualmente é conhecida, a pornografia só começa 

a ser definida e difundida a partir do século XIX, mas suas origens encontram raízes na Itália 

renascentista do século XVI e na França e Inglaterra dos séculos XVII e XVIII (HUNT, 1999).  

 

28 Georges Bataille enxerga na caverna de Lascaux uma referência direta entre erotismo e morte. Na pintura 

rupestre conhecida como “O homem com a cabeça de pássaro”, segundo o autor, representa um homem caído com 

a genitália ereta frente a um bisão morto. 
29 No Japão antigo eram comuns impressos de representação de prazer explícito vendidos em livros de doze 

imagens chamados epon e alcançavam várias classes sociais. Foram comuns entre 1600 e 1800 tendo seu declínio 

a partir da invenção da fotografia. 
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A pornografia acompanha a emergência da cultura moderna no Ocidente relacionando-

se com os principais acontecimentos que marcaram essa época, tais como o Iluminismo, as 

Revoluções Científica e Francesa e o Renascimento (HUNT, 1999). De acordo com Hunt (1999, 

p. 11), “a pornografia não foi espontânea, foi definida num longo processo de conflitos entre 

escritores, pintores e gravadores, por um lado, e espiões, policiais, padres e funcionários 

públicos, por outro”. Desse modo a abordagem da pornografia a partir de sua perspectiva 

histórica torna-se essencial. E a história da pornografia confunde-se com a história de sua 

regulação. Ao citar o relatório da Meese Commission sobre pornografia de 1986, Hunt (1999) 

destaca o fato de que das 1960 páginas do texto apenas 16 são sobre sua história, enquanto 49 

páginas se dedicam a história de sua regulamentação. Todavia o que mais surpreende no 

relatório é o fato de que o controle sobre o que era produzido na Europa, até o século XVIII, 

era feito em “nome da religião e da política, e não em nome da decência” (HUNT, 1999, p. 12), 

indicando que o controle moderno sobre a “obscenidade” começa a se formar apenas mais tarde, 

segundo a autora, a partir do século XIX. Como exemplo, a autora cita a primeira condenação 

sob o crime de difamação obscena nos Estados Unidos, datada de 1815 apenas. O que não quer 

dizer que o controle da pornografia surja apenas no século XIX, mas que suas preocupações 

sob o controle de tais materiais tinham origens diversas antes deste século. 

Segundo Walter Kendrick em sua obra The Secret Museum, “a pornografia especifica 

um argumento, não uma coisa” (KENDRICK citado por HUNT, 1999, p. 13). O autor atribui 

também a criação de museus secretos e o volume florescente de escritos sobre prostituição no 

século XVIII ao surgimento da pornografia como categoria. Os museus secretos podiam ser 

tanto recintos fechados para o consumo de obras obscenas, como também obras não-

catalogadas restritas a uma elite intelectual. Apenas após a emergência da cultura impressa, que 

se permite a ampla distribuição de impressos entre as massas, que a pornografia sai dos círculos 

intelectuais humanistas para o grande público. Nas palavras de Hunt (1999, p. 13), “a 

pornografia começou a aparecer como gênero distinto de representação quando a cultura 

impressa possibilitou às massas a obtenção de escritos e ilustrações”. Logo tornava-se 

necessário, nesse contexto de ampliação da alfabetização e da educação das massas “o expurgo 

das obras clássicas pornográficas” (idem), resultando na pornografia como “uma zona de 

batalha cultural” (idem). A regulamentação da pornografia surge como uma “resposta à ameaça 

da democratização da cultura” (idem) e a obscenidade cumpre o papel de distinção entre o 

comportamento público e privado.  

Em termos de nomenclatura, as primeiras aparições da palavra pornografia datam do 

final do século XVIII e meados do século XIX. A primeira vez que a palavra pornografia 
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aparece no Oxford English Dictionary remonta ao ano de 1857, Hunt (1999) afirma que suas 

variações como pornográfico e pornógrafo datam da mesma época. Na França, a primeira vez 

que a palavra pornographe aparece é no tratado de Resif de la Bretone de 1769, referindo-se 

aos textos sobre prostituição (HUNT, 1999), enquanto suas variações pornographique, 

pornographe e pornographie, aparecem entre 1830 e 1840 denotando imagens e textos 

obscenos. Conforme Hunt (1999), a própria coleção do inferno, supracitada no primeiro 

parágrafo do texto, tem sua origem em 1836, demonstrando assim que a denotação moderna do 

termo surge nas décadas que antecedem e sucedem a Revolução Francesa, “fato que nada tem 

de acidental” (HUNT, 1999, p. 14) 

A primeira aparição do termo pornografia sob a significação moderna aparece, segundo 

Hunt (1999), em 1806 no Dictionarie critique, littéraire e bibliographique des principaux livres 

condamnés au feu, supprimés ou censurés, de Etienne-Gabriel Peignot. Este advogado, 

bibliotecário e inspetor escolar estava interessado nas razões que tais escritos haviam sido 

censurados e estabeleceu três possíveis justificativas para a censura de determinados livros: 

política, religiosa e, inovadora para a época, moral. A categoria moral se referia aos livros que 

transgrediam a boa moral e perturbavam de alguma forma a ordem social. Dessa forma livros, 

ainda que não fossem obscenos, como Émile de Roussseau e os livros de Helvétius eram 

consideradas obras repletas de “opiniões bizarras e perigosas” (PEIGNOT citado por HUNT, 

1999, p. 14). A partir daí, segundo Hunt (1999), começou-se a associar a pornografia à 

imoralidade e à necessidade de proteger a sociedade.  

Embora Peignot (citado por Hunt, 1999) reconhecesse que alguns livros haviam sido 

injustamente censurados, e que, em um período moderno, os livros não deveriam ser 

condenados por desagradar autoridades políticas ou religiosas, o bibliotecário concordava que 

alguns livros deveriam ser censurados por transgredirem a ordem social. Um exemplo 

interessante é sua descrição da obra Justine, de Marques de Sade, feita no prefácio de seu 

dicionário critico, de acordo com Peignot (citado por Hunt, 1999, p.16) a obra “envolve tudo 

que a imaginação depravada, cruel e abominável pode oferecer no que diz respeito ao horror e 

à infâmia”, e ainda que citado no prefácio, Sade não aparece no decorrer do livro pois não se 

deve “avançar demais na direção dos esgotos da literatura” (ibidem, p.17).  

Mesmo que a pornografia como categoria em si, para além de uma ferramenta de 

subversão às autoridades da Igreja e do Estado, tenha iniciado em meados do século XVIII e já 

houvesse uma certa tradição pornográfica francesa, Peignot não faz distinção entre pornografia, 

heresia e subversão política entre os livros ao elaborar sua lista de livros condenados. 

Arrolando-se no mesmo comboio os sonetos de Arentino de 1527, L’École des filles de 1655 e 
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um tratado materialista de Mettrie, L’Homme machine, de 1748 desconsiderando suas 

diferenças. 

Apesar de rica, a lista de Peignot não era a única catalogação de obras perigosas ou 

obscenas. Ao final da década de 1790 a polícia francesa mantinha um departamento destinado 

a confiscar obras licenciosas e demais atentados contra a moral, mantendo assim uma lista de 

livros obscenos, que se moldavam de acordo com a lista dos livreiros. Hunt (1999), narra um 

fato interessante ocorrido seis anos antes da lista de Peignot. Ao investigar uma livraria de obras 

licenciosas, em setembro de 1800 em Paris, a polícia francesa descobriu, e consequentemente 

inventariou uma lista de obras que não contavam no dicionário de Peignot. Dentre as obras 

constavam Thérese philosophie, L’academie des dames, além da obra de Sade, La philosophie 

dans le bordouir. E quase um século antes, em 1718 a polícia de Paris já havia enumerado uma 

lista de livros nocivos, figurando no topo da lista L’École des filles e L’Academie des dames, 

segundo Hunt (1999, p. 19), “os principais clássicos [pornográficos] do século XVII”. Além 

dos livros, apareciam na lista da polícia parisiense panfletos políticos subversivos e obras 

anticlericais não necessariamente pornográficas, porém com fortes conteúdos transgressores. 

Percebe-se, diante das listas elaboradas, tanto pela polícia quanto pelos livreiros de obras 

licenciosas, que a “informação sobre livros e gravuras pornográficas eram fáceis de obter, ao 

menos para a elite e os homens educados” (HUNT, 1999, p. 20). A pornografia constitui-se a 

partir do surgimento de um mercado para obras impressas, os esforços para sua censura 

contribuíram tanto para sua definição quanto para a existência de um público consumidor e 

autores empenhados em sua produção. 

No estudo de Robert Darton, citado por Hunt (1999), sobre as principais obras vendidas 

e editadas pela Societé Typographique de Neuchâtel ao final do Antigo Regime figuravam entre 

as dez obras pornográficas mais vendidas Thérèse philosophie e L’Academie des dames. 

Evidenciando o conhecimento do público leitor de quais e de onde comprar obras licenciosas. 

E, embora fossem de conhecimento geral entre os leitores, o que prevalecia era o silêncio. O 

Caso de Samuel Pepys é um exemplo da lei do silêncio sobre as obras ditas obscenas, em seu 

diário em 1668, o inglês descreve a compra de um exemplar de L’École des filles: 

 

Fui até o meu livreiro, onde fiquei uma hora e comprei L’Escholle [sic] des filles, esse 

livro fútil e maroto; o qual adquiri em encadernação modesta (evitei uma 

encadernação melhor), já que vou queimá-lo quando terminar a leitura. Essa obra não 

pode permanecer no lado das outras, pois as desonraria caso fosse descoberta (PEPYS 

citado por HUNT, 1999, p.21) 
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Prossegue em seu diário, Pepys, dias depois, a experiência de leitura de tal obra: “[Era 

um] livro poderosamente lascivo, mas maltratou minha piroca, deixando-a erguida uma porção 

de tempo; precisei descarregá-la uma vez” (idem). E logo após, como prometido, a queimou. O 

fato de Pepys ter adquirido uma cópia francesa não é por acaso, a tradição pornográfica francesa 

foi fundamental para o mercado europeu. Robert Darton demonstrou em seu trabalho, Édition 

et sédition: L’universe de la littérature clandestine au XVIII siècle, citado por Hunt (1999), 

muito sobre os leitores de obras pornográficas na França no século XVIII, embora seja escassa 

as informações sobre outros tempos e lugares. Contudo, a França não era a única fonte de 

literatura licenciosa, escritores ingleses contribuíram com obras importantes durante o Século 

XVII e XVIII. Os impressores ingleses e holandeses sofreriam uma regulamentação e 

perseguição menor que de Veneza durante o século XVI, o que favoreciam a impressão de obras 

licenciosas longe dos olhares da Inquisição. Como afirma Paula Findlen (1999, p. 60), “(…) os 

ingleses que viajavam para a Itália no final do século XVI deviam se surpreender ao descobrir 

que suas estimadas cópias de Arentino, usualmente adquiridas em Veneza, eram impressas em 

Londres”. Segundo Hunt (1999), Fanny Hill de 1748, escrito pelo inglês John Cleland, é 

possivelmente a obra pornográfica mais lida de todos os tempos. 

Ainda que as publicações francesas e inglesas dominassem a literatura pornográfica 

antes de 1800, o catálogo da Private Case em Londres revela que, entre 1780 e 1790 há três 

títulos em alemão e uma coleção de ilustrações holandesa. Lynn Hunt (1999) identifica o russo 

Ivan S. Barkow como o único escritor moscovita no século XVIII a ter uma obra literária 

próxima da pornografia. A palavra barckovsina, o equivalente russo para pornografia, evidencia 

a associação do escritor a escritos licenciosos. O catálogo da Private Case britânica configura, 

de acordo com Hunt (1999), a melhor fonte para formar uma cronologia prévia da pornografia, 

embora um privilégio dos títulos franceses e britânicos é possível levantar, por exemplo, que 

dos 127 títulos em alemão, apenas três haviam sido publicados antes de 1800, sendo publicados 

entre 1780 e 1790. Entre 1850 e 1899 esse número sobe para 29 títulos, atingindo seu auge de 

46 títulos publicados entre 1900 e 1918, tendo uma leve queda, para 32 títulos entre 1919 e 

1933. Entre o final do século XIX e começo do século XX há um aumento considerável de 

produções pornográficas em quase todos os países da Europa. Hunt (1999) atribui o fato ao 

advento da cultura política de massas a partir de 1880, “fato que sugere a relação entre 

pornografia e democracia” (ibidem, p.24). No Brasil, Natanael Duarte Azevedo (2015) em sua 

tese de doutoramento, Trajetórias pornográficas: O Riso pronto para o ataque, uma história 

dos jornais eróticos brasileiros, identifica o início da cultura pornográfica a um caráter satírico, 

e está associada ao folhetim “As Aventuras do Rei Pausolo” publicado no jornal humorístico 
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pornográfico O Riso (1911-1912), além dos jornais O Rio Nu (1898-1916), O Coió (1901-1902) 

e O Nabo (1900) como contribuintes para a formação de uma cultura pornográfica nacional. 

Erika Cardoso (2015), no ensaio E como não ser pornográfico?, identifica, em uma tradução 

de um conto francês publicado no Diário pernambucano, em 1863 uma alusão aos museus 

secretos pornográficos. Além de identificar outros jornais como A pátria, que em 1881 faz uma 

crítica ao Frei João acusando-o de deter uma enorme coleção pornográfica, e os periódicos O 

carbonário, e O Corsário, entre outros que viviam entre acusações de serem pornográficos. E 

o jornal Imprensa Paris que, e 1891 sofreu intervenção policial em seus carros-anúncios por 

exibirem “mulheres nuas em posições acadêmicas” (CARDOSO, 2015, p. 9). A autora pontua 

ainda que livros como Naná, de Émilie Zola, e Primo Basílio, de Eça de Queiroz, figuravam 

entre listas de livros pornográficos da época, evidenciando o termo pornográfico menos como 

uma categoria distinta de representação visual do que como uma pecha classificatória. Embora 

o período histórico brasileiro mereça uma pesquisa a parte30 é importante salientar como o 

surgimento do termo coincide com “(…) a Abolição e a Proclamação da República [que] 

coroaram profundas transformações políticas e sociais que já vinham se delineando nas últimas 

décadas” (ibidem, p. 6). 

De volta ao caso de Pepys, seu diário demonstra também que embora as obras e 

panfletos pornográficos tivesse uma tradição de chocar e satirizar as autoridades da época, elas 

também já demonstravam a intenção pornográfica básica, segundo Peter Wagner (citado por 

HUNT, 1999), a intenção de representação realística dos órgãos e atos sexuais em uma 

transgressão deliberada da moral e dos tabus sociais. Intenção essa que remonta a Pietro 

Arentino, “considerada a primeira fonte moderna citada pelos estudiosos de pornografia” 

(HUNT, 1999, p. 25). Com a palavra, Pietro Arentino: 

 

Renunciei ao mau julgamento e ao hábito sujo que proíbe aos olhos de verem o que 

mais lhe agrada [...]. Parece-me que aquilo que não se quer dizer por ser óbvio e 

indelicado, que nos é dado pela natureza para a preservação da espécie, deveria ser 

usado como um ornamento em torno dos nossos pescoços ou como um distintivo em 

nossos gorros, já que é a fonte da qual jorra a humanidade” (ARENTINO citado por 

HUNT, 1999, p. 26). 
 

Arentino escreveu duas obras pornográficas, uma em prosa e outra em verso. Sua prosa, 

Ragionamenti (1534 – 1536), em formato de diálogos realísticos e satíricos entre duas mulheres 

- uma experiente e outra inocente, se tornou “modelo da prosa pornográfica do século XVII” 

 

30 Erika Cardoso (2019) desenvolve melhor esse período em sua tese de doutorado “E como não ser pornográfico?: 

usos, sentidos e diálogos transnacionais em torno da pornografia no Brasil (1880-1924)”. 
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(HUNT, 1999, p. 25) dominando toda a produção pornográfica desse século e aparecendo 250 

anos depois em La philosophie dans le bordouir, de Sade. Sua obra em verso, Sonetti 

Lussuriosi, o italiano escreveu para acompanhar a segunda edição do livro ilustrado I Modi, de 

Marcantoni Raimondi, conhecido como primeiro mestre gravador da Itália na época. Lançado 

primeiramente em 1524, I Modi, um livro ilustrado contendo 16 gravuras de deuses gregos em 

posições sexuais explícitas baseadas em pinturas de Giuliano Romano31, desagradaram o Papa 

Clemente IV que mandou o prender. Arentino, ao ficar sabendo da prisão de Raimondi, 

articulou sua saída da cadeia e escreveu 16 sonetos para acompanharem as gravuras, que 

ficaram conhecidas como “Posições de Arentino”. 

As “Posições de Arentino” dominaram a pornografia produzida no século XVI 

tornando-se sinônimo de todas as gravuras pornográficas e suas variações criadas a partir dela. 

As posições foram referenciadas em vários escritos ingleses do século XVII, mesmo os não 

pornográficos. Em, 1774, quando uma tradução inglesa de L’Éscole des filles foi lançada, um 

jornal londrino anunciou em uma propaganda do livro que era adornado com 24 ilustrações 

raras à maneira de Arentino (HUNT, 1999). Pietro Arentino trouxe o imaginário voyeurístico à 

pornografia direcionando um olhar erótico que antes era confinado aos círculos humanistas da 

elite (FINDLEN, 1999). Arentino trouxe características clássicas da pornografia que o sucederia 

como o desafio às tradições de sua época, a discussão sobre o comportamento das prostitutas e 

o diálogo entre mulheres. 

Embora a cultura renascentista tenha resgatado os poemas dedicados a divindade 

romana de Priapo e temas clássicos, a pornografia do século XVI, por isso mesmo, não era 

particularmente inovadora (HUNT, 1999). Os humanistas da época produziram também uma 

espécie de “pornografia acadêmica” destinada apenas à elite ilustrada, em que situações 

político-sociais eram descritas de formas sexuais explícitas. Um exemplo notável da época é 

La Cazzaria (1525-1526), de Vignali, em que o autor descreve os conflitos pelo poder em Siena 

como “uma competição entre cacetes, bocetas, colhões e cus” (HUNT, 1999, p. 27). Esse tipo 

de pornografia serviu de modelo para a pornografia política que dominaria os séculos XVII e 

XVIII. Arentino e seus pares descreviam as prostitutas e os sodomitas como observadores 

privilegiados da ordem social da época, devido a seu terceiro sexo tornando-se assim críticos 

privilegiados da ordem estabelecida (HUNT, 1999). Se comparados com escritores anteriores, 

 

31 Paula Findlen (1999) atenta para a proximidade das pinturas de Giuliano Romano com as Spintriae, moedas 

usadas como forma de pagamento em prostíbulos Romanos que eram adornadas com imagens de posições sexuais 

muito parecidas com as pintadas por Romano. Romano era supostamente um colecionador de antiguidades e pode 

ter tido contato com as moedas.  
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Hunt (1999) os considera fundadores de uma nova tradição ao se aproveitarem da crescente e 

nova técnica de impressão para atrair um público maior e se reapropriarem da sátira política 

que seria cada vez mais utilizada nos séculos seguintes. Não demoraram para aparecer 

admiradores influenciados pela obra de Arentino, La Putana Errante32 (1531), embora atribuída 

ao escritor italiano estima-se que tenha sido escrito anonimamente por outros escritores. 

O lançamento de L’École des filles e L’Académie des dames na França ao final da 

década de 1650 marcam um importante momento na história da pornografia, momento em que 

há uma transição da produção pornográfica da Itália para França. L’Académie des dames foi 

publicada originalmente em latim, provavelmente para evitar a instauração de um processo 

judicial (HUNT, 1999), e por muito tempo imaginou-se que esta seria uma tradução de uma 

obra da escritora espanhola, Luisa Siega. Entretanto, hoje é sabido que a L’Académie des dames 

foi escrita pelo advogado francês Nicolas Chorier. Apenas seu local original de publicação 

ainda é motivo de dissenso entre os estudiosos, sendo os locais mais prováveis de publicação 

Lyon, Grenoble, ou a República Holandesa, esta última, um famoso reduto para editores de 

escritos licenciosos (HUNT, 1999). Hunt (1999, p. 28) afirma que a confusa história quanto à 

autoria e local de publicação original de L’Académie des dames confirma que “a tradição 

pornográfica era considerada eminentemente europeia, desvinculada de caráter nacional, tanto 

por autores quanto por leitores”. As obras licenciosas eram rapidamente traduzidas para o 

francês ou inglês, no século XVIII, Fanny Hill de John Cleland ganhou uma versão em francês 

apenas dois anos após seu lançamento (HUNT, 1999). 

A partir do século XVII o sexo se torna mais intelectualizado, principalmente entre 1660 

e 1670. E materiais pornográficos começam a ser usados como “o que é atualmente chamado 

ajuda sexual” (HUNT, 1999, p. 31 grifos da autora). Em Londres começam a surgir os 

consolos-de-viúva e preservativos importados da Itália (idem). Quase todos os temas que 

aparecem na tradição pornográfica do século XVIII já aparecem em 1660, a saber, o objetivo 

consciente de despertar desejo sexual nos leitores, exposição de material sexual explícito em 

oposições as convenções da Igreja e da sociedade na época e, “como elemento novo no século 

XVII” (HUNT, 1999, p. 31), a catalogação das perversões como justificativa dos sentidos e do 

prazer amoral, mesmo quando tais perversões eram condenadas (HUNT, 1999). Em conjunto 

 

32 Lynn Hunt (1999), em a invenção da pornografia diz apenas que a obra fora atribuída ao escritor e que fora 

publicada em 1531, sem pistas de quem poderia ter escrito. O site: http://www.artandpopularculture.com/ na seção 

sobre o livro cita o trabalho de Alcide Bonneau, Curiosa: essais critiques de littérature ancienne ignorée ou mal 

connue (1887) para atribuir o livro à Lorenzo Veniero, além de conferir a data de lançamento do livro apenas no 

século XVII, entre 1650 e 1660. De qualquer forma a influência de Arentino sobre a obra é indiscutível. 
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com o surgimento da libertinagem como um modo de viver, esses aspectos foram associados 

ao valor da natureza e dos sentidos como princípios legítimos.  

Desde seus primórdios a pornografia mantinha laços com a ciência e a crítica política 

(HUNT, 1999). Deste modo, se a pornografia do século XVI se desenvolve a partir da nova 

cultura impressa, “(…) não surpreende que no século XVII seu avanço estivesse intimamente 

relacionado com o desenvolvimento do romance” (HUNT, 1999, p. 31). Embora L’École des 

filles seja considerada uma obra fundadora para a pornografia francesa, Jean DeJean (1999) 

afirma que a obra é produto de um momento de transição e experimentação entre os autores que 

se concretizará apenas no século XVIII. A obra, segundo a autora, é fruto de um momento em 

que autores tentavam colocar os limites, não apenas da decência, a prova. Entre os anos de 1640 

e 1650 autores experimentavam novas formas de ficção em prosa, segundo DeJean (1999, p. 

126) “parecia que os autores pressentiam que o romance moderno estava prestes a nascer”.  

A ficção histórica, uma das formas experimentadas pelos autores desse período, 

dominou a cena literária e, com a publicação de La princess de La Fayette, esta “tornou-se 

conhecida como o romance moderno por excelência” (DEJEAN, 1999, p. 126). Entretanto, 

recorda DeJean, outras formas de experimentação aconteciam na época, entre elas do romance 

epistolar, que concomitantemente com o romance pornográfico ressurgiria quase 80 anos 

depois (DEJEAN, 1999). DeJean (1999) justifica que em toda época há uma tradição 

malsucedida em seu desenvolvimento e pontua que Lettres portugaise gerou, “no mínimo, tanta 

polêmica quanto L’École des filles” (DEJEAN, 1999, p. 127), pois ambas exploravam o 

erotismo feminino em primeira pessoa. Para DeJean (1999, p. 127), “a história do romance 

pornográfico está estreitamente associada, não só ao desenvolvimento do romance, mas, em 

particular, ao desenvolvimento do romance epistolar”. É notável os esforços dos autores dos 

clássicos pornográficos do século XVII – L’École des filles e L’Académie des dames segundo 

Hunt (1999) –, em combinar os diálogos entre mulheres à maneira de Arentino com os 

elementos que aparecem nos romances dos anos seguintes (HUNT, 1999). As palavras obscenas 

eram ligadas as classes populares, quando colocadas na boca de personagens aristocráticos ou 

personagens femininas a obscenidade é acentuada. Este recurso é utilizado não apenas em 

Arentino e nos clássicos do século XVII, como também são apropriadas durante toda a história 

da pornografia e apresenta-se no quadrinho Black Kiss de Howard Chaykin (1991), em que, 

longe de ser uma redundância, ao descrever o que acontece nas imagens quadros que sucedem 
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a história, pode servir como alívio cômico ou punchline33, como também como construção do 

erotismo na cena. Para Frappier-Mazur (1999), “a palavra obscena é mais que um outro 

substituto para o objeto; a própria palavra adquire status de parte do objeto, portanto pode 

representar o conjunto do corpo erótico” (p. 233 com grifos no original)  

Entre o período de publicação de L’École des filles e L’Académie des dames a 1740 a 

tradição pornográfica ficou restrita aos panfletos subversivos atacando autoridades políticas e 

clericais. Na França essas publicações eram ligadas a Fronda34 atacando principalmente figuras 

da monarquia como o regente, a rainha-Mãe da Áustria e seu suposto amante, o primeiro-

ministro Mazarin. Os panfletos e canções satirizando o cardeal Mazarin, de tão populares, 

ficaram conhecidos como mazarinades (DEJEAN, 1999). Panfletos libertinos e difamatórios 

foram publicados em 1654 na Suécia atacando a rainha Cristina após sua conversão ao 

catolicismo. Na Inglaterra, em 1697, foi publicado Poems on Affairs of State, livro de poemas 

que circulavam em manuscritos durante os reinados de Carlos II e Jaime II. O livro era recheado 

de poemas sobre a vida sexual dos regentes com ilustrações. Fora dos cânones da tradição 

pornográfica, em partes, por intenção dos próprios editores que afirmavam que o propósito com 

a publicação fosse promover a virtude moral e política, Rachel Weil (1999) afirma que “a 

calúnia pode estar mais relacionada a pornografia do que parece à primeira vista” (p.134). Ao 

fazer a análise do poema Sadarnapulus, em referência ao rei assírio Sardanápalo35 de John 

Oldham, a autora afirma que o poema pode ser interpretado como um ataque ao regime de 

Carlos II que supostamente havia falido o Estado por se preocupar mais com os próprios 

prazeres e gastos com sua amante francesa, a duquesa de Portsmouth do que com negócios 

estatais (WEIL, 1999). A parte final do poema de Oldham em que narra a autoimolação de 

Sadarnápalo35 merece a citação: 

 

Incandenscendo a Corte com setas flamejantes 
Semelhantes a meteoros resplandescentes 
O pino ali esguicha jatos ardentes 
Como um iluminado archote que lança chamas 
Assim, o grande mártir da luxúria, deleitando-se no fulgor 
Por todos os poros goteja lascívia escaldante 

 

33 Enquanto o padre tem relações sexuais com uma garota de programa cega e pergunta se ela sente cheiro de 

queimado e a garota responde “Ai, ai! É meu cu” (CHAYKIN, 1991, p. 10). Desenvolvo melhor a análise desse 

quadro no capítulo de análise da obra. 
34 Guerra civil francesa ocorrida entre 1648 e 1653 “que uniu parlamentares e nobres contra a monarquia” 

(DEJEAN, 1999, p. 124). 
35 Sadarnápalo foi o Rei da Assíria entre os anos de 612 e 609 a. C. que por seu comportamento devasso gerou 

uma revolta entre seus generais. Ao perceber que tudo estava perdido e se ver cercado na capital do império 

“imolou-se em uma imensa pira funerária com suas concubinas e uma grande quantidade de ouro e jóias (sic)” 

(WEIL, 1999, p. 136). 
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Com todo seu vigor reunido em impulso 
Ofegante [sic] renuncia ao seu poderoso espírito 
E entre uma magnífica quantidade de Bocetas ardentes expira (OLDHAM citado por 

WEIL, 1999, p. 140). 
 

Para Weil (1999) a autoimolação do rei assírio pode ser uma alusão à recusa de Carlos 

II em ouvir Titus Oates que o alertava sobre o plano dos católicos de assassiná-lo e incendiar 

Londres. A despeito de, para o leitor da época, o poema ser claramente uma crítica à figura de 

Carlos II, Weil (1999) identifica vários elementos da pornografia moderna como pênis imensos, 

mulheres ávidas em serem penetradas, além da ligação entre relação sexual, poder e violência 

sobre elas. Embora a produção de panfletos subversivos de caráter libertino e pornográfico fosse 

contínua, Hunt (1999, p. 33), afirma que, nesse período, “nenhuma obra importante surgiu para 

incorporar-se aos clássicos”. 

A partir de 1740, com as publicações de Historie de Dom Bougre, portier des chartreux 

(1741); Le Sopha, escrito em 1737, entretanto publicado apenas e 1742, de Crébillon; Les bijoux 

indiscrets (1748), de Diderrot; Thérese Philosophe (1748) e Fanny Hill (1749), de Cleland há 

um ressurgimento da tradição pornográfica na literatura. Tais obras abandonam o modelo de 

diálogo entre mulheres, influencia sobretudo de Arentino, e passa-se a adotar o romance externo 

como forma. Hunt (1999) afirma que é improvável que seja apenas uma coincidência a ascensão 

de obras pornográficas na década de 1740 acontecer simultaneamente ao começo do apogeu 

iluminista e as crises sócio-políticas europeias. A autora destaca que o ano de 1748, um ano 

rico em publicações pornográficas, fora também o ano de publicação de L’Espirit de lois de 

Montesquieu e L’Homme machine de La Mettrie, afora a pornografia, nesta época, ser 

frequentemente utilizada como ferramenta de ataque ao Antigo Regime na França. 

A pornografia e a crítica iluminista partilham os valores contra a censura policial e a 

rigidez clerical, além de ambas se oporem aos preconceitos e tradições dos costumes morais. 

Diderot, um dos principais filósofos do Iluminismo, escreveu tanto textos filosóficos quanto 

pornográficos. A nova concepção de natureza surgida a partir dos iluministas propiciou o 

ressurgimento do fator erótico na literatura e na pintura do século XVIII, “o desejo sexual era 

natural, enquanto a repressão desse desejo era artificial” (HUNT, 1999, p. 35). Também a 

pornografia, que antes tinha um caráter naturalista, a partir do século XVIII é “profundamente 

influenciada pelo materialismo (...) [e] baseava-se na obra filosófica de Locke e de La Mettrie” 

(HUNT, 1999, p. 35). As obras materialistas se esforçavam na elaboração de teorias sobre o 

prazer, Diderot (citado por HUNT, 1999, p. 35) afirma, em uma de suas cartas, que “há sempre 
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um pouquinho de testículo no fundo de nossos mais sublimes sentimentos e de nossa mais pura 

ternura”. 

A abundância de obras pornográficas a partir da década de 1740 pode ser explicada pelo 

fracasso francês na Guerra de Sucessão da Áustria. A guerra terminou em um impasse em 1748 

resultando em um declínio da influência do regime, e pode ser considerada como um dos fatores 

da crise geral do Estado francês. Desta forma, “tanto a filosofia materialista quanto a 

pornografia eram meios de criticar o status quo, já enfraquecido” (HUNT, 1999, p. 36). Nas 

últimas décadas do regime ressurge uma enxurrada de panfletos de pornografia política, entre 

1774 e 1778 o número de publicações de pornografia política cresceu constantemente e 

“decolou depois de 1789” (HUNT, 1999, p.335); Segundo Hunt (1999), foram publicados cerca 

de 200 panfletos e livros licenciosos entre 1789 e 1792. A desordem sexual era o principal tema 

dos panfletos que circulavam, nesta época transitava-se a ideia de que a desordem sexual era 

prelúdio do colapso da ordem social. Os folhetos eram recheados de histórias de 

homossexualidade imprudente, conflitos maritais, esposas rebeldes e lascivas e as mais 

obscenas histórias de devassidão nos círculos elevados da corte (HUNT, 1999). Ainda que a 

existência de textos libertinos não tenha sido a principal causa da Revolução Francesa, segundo 

Hunt (1999), a expansão da circulação da pornografia anunciava uma crise social maior. 

A pornografia e a Revolução Francesa parecem estar intimamente ligadas. Embora a 

pornografia moderna tenha sido, ainda que nem sempre, em geral produzida por e para homens 

da nobreza autointitulados libertinos, esses homens são representados como “representantes da 

decadência da moralidade aristocrática que os revolucionários franceses desejavam erradicar” 

(HUNT, 1999, p.329). Enquanto revolucionários como Robespierre eram retratados como 

homens rígidos, puritanos e ascéticos. Notórios pornógrafos participaram diretamente da 

Revolução. Mirabeu e Saint-Just, dois líderes revolucionários, já haviam escrito obras 

pornográficas antes da Revolução, além de Sade que ocupou “vários cargos menores em seu 

distrito em Paris” (HUNT, 1999, p.329). Durante os primeiros anos da Revolução Francesa a 

pornografia política retratava os membros da aristocracia como impotentes cheios de doenças 

venéreas e entregues à devassidão. Embora a pornografia já tenha sido utilizada como 

instrumento político antes de 1789, a pornografia política francesa, influenciada pela filosofia 

materialista, criticava a aristocracia e o clero e “parecia ser essencialmente subversiva como 

gênero” (HUNT, 1999, p. 335). Durante a Revolução, a pornografia política cresceu cada vez 

mais estendendo seu alcance até as classes populares.  

Embora seja difícil determinar quem formava o público da pornografia política é 

possível inferir que antes de 1789 os leitores de pornografia se restringiam a homens de classe 
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alta, enquanto que ao fim das restrições à imprensa se amplia o público com acesso a materiais 

pornográficos. Obras como Portefeuille d’un talon rouge, contenant des anecdotes galantes et 

sècretes de la cour de France, que embora seja um ataque aos valores e costumes aristocratas, 

por sua tipografia, tamanho e conteúdo é possível sugerir que tenha sido uma obra de circulação 

restrita a leitores de alta classe. A partir da década revolucionária começam a surgir panfletos 

mais curtos como L’Autrichienne em goguettes; Bord – R – [O bordel da rainha]; Dom-Bougre 

aux Etats-Généraux indicando o conhecimento da tradição pornográfica anterior; Le Godmiché 

royal [o consolo real] um ataque a rainha Maria Antonieta. Hunt (1999, p. 347) aponta que 

todos esses panfletos tinham apenas dezesseis páginas, sendo acessível a um público maior. 

Embora a tradição pornográfica do período revolucionário tenha abrangido obras extensas, é 

neste mesmo período que surgem panfletos contendo entre oito até 60 páginas que barateiam e 

democratizam o acesso a materiais pornográficos. 

Nestes panfletos a corrupção política e a degeneração sexual eram equivalentes que 

caminhavam lado a lado. A má conduta sexual, especialmente das mulheres na corte francesa, 

era o principal assunto dessas publicações, tendo a rainha Maria Antonieta como personagem 

preferida de ataque. Os panfletos detalhavam sua suposta vida sexual e questionava a 

paternidade de seus filhos, a fim de degradar a imagem real, afinal “se o rei não podia controlar 

sua esposa nem mesmo saber se era o pai de seus filhos, incluindo o herdeiro ao trono, como 

poderia exigir a obediência dos seus súditos ou o direito à dinastia?” (HUNT, 1999, p.334). A 

pornografia política não era exclusiva dos críticos ao antigo regime, pelo menos dois jornais 

monarquistas, o Actes des apôtres e o Journal da la cour et de la ville se especializaram em 

contar anedotas lascivas da vida privada dos principais políticos revolucionários. Entre o final 

de 1791 e início de 1792 Hunt (1999) aponta que a imprensa monarquista publicava até sete 

caricaturas por semana, algumas explicitamente pornográficas. A homossexualidade, associada 

à impotência, especialmente masculina, era outro tema abordado como instrumento de ataque 

a inimigos políticos como demonstra o panfleto L’es Enfants de sodome à l’Assemble Nationale 

de 1790 em que são enumerados supostos sodomitas entre os deputados da assembleia nacional. 

Em Les travaux d’Hercule, do mesmo ano, o autor sustenta que “homens saudáveis são 

contrastados com os homens imperfeitos e efeminados” (HUNT, 1999, p. 338) se referindo aos 

patriotas como homens perfeitos em contraste aos degenerados do antigo regime. 

Mesmo que muitas vezes os panfletos pornográficos fossem mais caros que os panfletos 

essencialmente políticos – provavelmente devido às ilustrações – esses panfletos eram 

extremamente baratos, “como demonstra o protesto de Louis- Sebastien Mercier, em 1798 […] 

o veneno não é caro; dez centavos o volume” (HUNT, 1999, p.341). As ilustrações 
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acompanhadas de legenda e formato de diálogo colocava o leitor em uma posição de voyeur e 

juiz moral (HUNT, 1999), e podiam ser desde eruditas gravuras bico-de-pena como as que 

acompanhavam a edição de 1795 de La philosophie dans bordoir de Sade, quanto ilustrações 

mais vulgares contra personagens políticos específicos. Hunt (1999) aponta essa variedade 

como um sinal da democratização da pornografia, que antes destinada a um grupo de 

aristocratas libertinos, torna-se, “talvez até predominantemente, um gênero popular” (p.346).  

Maria Antonieta, personagem preferida dos panfletos pornográficos antes e depois de 

1789, demonstra, além de uma ansiedade em relação ao papel feminino na nova república e um 

desejo à manutenção das distinções de gênero (HUNT, 1999), um efeito nivelador, ou mesmo 

democrático na pornografia. “O corpo da rainha servia como uma espécie de acesso à soberania 

(…) seu corpo era (…) fundamental ao poder” (HUNT, 1999, p.355), logo a pornografia, que 

por um lado degradava a realeza, também elevava o homem comum (ibidem). As ilustrações 

têm papel crucial neste efeito nivelador da pornografia, se antes de 1789 os panfletos libertinos 

narravam as histórias em formato de fofoca, depois de 1789 “o público ‘vê’ a degeneração e 

ação em vez de ‘escutar’ os rumores da corte” (HUNT, 1999, p. 355).  

Entretanto, Hunt (1999) observa que a democracia fora estabelecida, entre outros 

fatores, em meio aos ataques pornográficos à realeza, principalmente à rainha. 

Simultaneamente, os laços democráticos se consolidavam popularizando as fantasias, antes 

restritas aos círculos aristocráticos, por meio das descrições pornográficas minuciosas, 

principalmente, dos corpos femininos. Tais privilégios estavam agora ao alcance de todos os 

homens, mas apenas homens. Nas palavras da autora “as mulheres foram fundamentais para o 

avanço da democracia e, no fim, foram excluídas dela” (HUNT, 1999, p. 360). Contudo não 

apenas com a descrição e objetificação de seus corpos as mulheres contribuíram para a 

democratização da pornografia, como salienta Jacob (1999, p. 196) “em nenhum outro gênero 

perseguido pela polícia – incluindo as obras jansenistas – as mulheres apareciam tão 

regularmente nos relatórios”. A distribuição de obras licenciosas envolvia esforços de 

gravadores/as, impressores/as, livreiros/as e distribuidores/as. A distribuição de Therese 

philosophie, por exemplo, aponta Jacob (1999) envolvia “uma mulher que costurava, e homens 

e mulheres vendiam a obra. A responsável pela distribuição do livro era Caterine Marguerite le 

Cocq, conhecida pelo nome andrógeno que se apresentava, ‘Cantin le Cocq’ (cantin que 

significa prostituta; le cocq, que significa galo)” (JACOB, 1999, p. 197). 

A Revolução Francesa marcou uma mudança significativa na tradição pornográfica 

Ocidental. Ao fim do século XVIII, a pornografia política chegou ao seu auge, mas logo depois 

desapareceu “substituída pela pornografia que continuou pondo à prova tabus sociais e morais 
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mas sem alvejar figuras políticas” (HUNT, 1999, p.330). Possivelmente em consequência da 

queda do regime que atacava, a pornografia se afasta da política. Para Hunt (1999), essa 

mudança assinala o início da pornografia moderna como entendemos, ou seja, a “produção em 

massa de textos ou imagens dedicadas à descrição explícita dos órgãos ou atividades sexuais 

com o único propósito de produzir excitação sexual” (ibidem, p. 334). Após o Período do Terror 

a pornografia política atinge seu ápice estilístico tendo as obras de Sade, Andrea Nerciat e Resif 

de La Bretonne como principais autores de destaque no período, a maioria publicada após 1790, 

e segundo Hunt (1999) talvez como uma reação ao período jacobino. Hunt (1999) aponta que 

a pornografia política é irrisória no final do século XVII enquanto a pornografia apolítica 

ressurge, simultaneamente ao romance. Provavelmente devido a censura francesa do antigo 

regime não diferenciar obras obscenas, literárias e filosóficas, além do romance também ter 

sido condenado por incitar o desejo no leitor (HUNT, 1999). Entre 1795 e 1803 novas formas 

de romance pornográfico surgem, com destaque para as obras de Sade, La Nouvelle Justine, 

Aline et Valcour, La Philosophie dans le boudouir; uma réplica de Resif de La Bretonne, 

L’Anti-Justine; um romance transsexual atribuído a Andréa de Nerciat, Eléonore, ou 

L’Heureuse personne e seu cômico romance póstumo, Le Diable au corps.  

Em outros países a ameaça de mobilização das massas e desordem social originada pela 

Revolução Francesa explicitou “o perigo da ampla circulação de material impresso” (HUNT, 

1999, p. 334) e impulsionou a regulamentação da pornografia como categoria distinta. Na 

França, embora a palavra pornografia já se revelasse desde 1769, ela designava textos sobre 

prostituição, em 1806 adquiria o significado de “textos que perturbavam a ordem social e 

transgrediam os bons costumes” (HUNT, 1999, p.331). Na Inglaterra, a palavra pornografia 

parece entrar em circulação apenas a partir do século XIX, embora a repressão de obras 

obscenas por razões morais já existisse desde 1728, com a condenação do editor Edmund Curll 

pela publicação de um libelo obsceno que ofereceu jurisprudência até a promulgação lei das 

publicações obscenas em 1959.  

Antes de Curll a corrupção dos costumes não era passível de punição para os tribunais 

ingleses, material obsceno era passível de julgamento se fosse direcionado contra alguma 

pessoa ou contra o governo. A perseguição a literatura imoral ganha força após a fundação da 

Proclamation Society em 1787 que em sua cruzada contra a profanação, o vício e a quebra da 

santidade do Sábado incluiu a necessidade de abolir “todas as ilustrações, livros e publicações 

embriagadoras e licenciosas, que disseminavam veneno nas mentes dos jovens e dos 

imprudentes” (THOMAS citado por HUNT, 1999, p.332). Hunt (1999) salienta que os 

processos mais antigos promovidos contra obras consideradas licenciosas “eram insignificantes 
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quando comparados ao acentuado crescimento de ações legais” (HUNT, 1999, p.332) depois 

do surgimento da Vice Society, em 1801, que promoveu imediatamente uma ampla perseguição 

a livros, ilustrações e instrumentos considerados obscenos. Aproximadamente em 1830, na 

Europa ocidental, a pornografia se corporifica como um gênero distinto se desvinculando da 

política e da filosofia. 

 

4.2 EROTISMO E MORTE 

 

A imposição da morte a todos os seres vivos e a consciência de sua quase inevitabilidade 

é o que, para Edgar Morin (1973), será o motor para o surgimento do ser humano. Ao investigar 

os primeiros túmulos e funerais, datados de mais de 40 mil anos, Morin (1973) percebe que os 

túmulos indicam o nascimento e a força do mito, enquanto nos funerais é visto o florescer e a 

força da magia. A fim de enfrentar a morte, o ser humano mobiliza “todo um aparelho mágico-

mitológico” (MORIN, 1973, p.95). O ressentimento da perda por meio da morte, apesar de em 

algum grau também experienciado por animais não-humanos, é o que para Morin (1973) vai 

moldar o pensamento dos primeiros homos. 

A percepção da morte, se por um lado gera uma angústia e uma ansiedade, irrompe 

também uma subjetividade que, ao menos tenta acalmar a angústia da morte como uma certeza 

quase inevitável. Os primeiros humanos ao se conscientizarem da certeza de seu fim também 

criam aparatos que os permitiam lidar com ele, criando desde mitos sobre o destino dos mortos 

a rituais funerários a fim de eternizá-los. Com o aparecimento da ideia de morte, irrompe 

também no ser humano a ideia de tempo, seu pensamento não está mais condicionado apenas 

ao tempo presente e as necessidades de seu instinto. A ideia de redução ao aniquilamento a 

qualquer instante leva os primeiros humanos a investirem seu pensamento no futuro, a 

imaginarem em que a vida se transforma após a morte. Essa mudança de pensamento surge no 

ser humano de forma gradativa e traumática. Para Morin (1973, p. 95) “o imaginário irrompe 

na percepção do real e (...) o mito irrompe na visão do mundo. Daí por diante o imaginário e o 

mito passam a ser simultaneamente produtores e coprodutores do destino humano”. 

 

Defrontar-se com a morte trouxe ao homem a invenção da cultura, o desenvolvimento 

de mundos e formas paralelos, ficcionais, conduziu-o às regras de jogos imaginativos 

e aos espaços e tempos do lúdico, nos quais, com os quais e para os quais este mesmo 

homem passou a viver, reinventando-se a si mesmo. (BAITELO JR, 2014, p. XX). 
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Entretanto, embora o horror ante ao primeiro cadáver suscite um sentimento que mais 

tarde o ser humano denominará luto, Freud (2013) assinala que ambos são insuficientes para 

revelar com detalhes os preceitos do tabu, os primórdios da magia e da mitologia. Para Cassirer 

(2012), o ser humano primitivo, em meio a natureza selvagem, estava sujeito a todo tipo de 

perigos e, diz o autor, “já havia encontrado uma força nova com a qual conseguia enfrentar e 

banir o medo da morte” (CASSIRER, 2012, p.143). O que o humano primitivo havia 

mobilizado internamente, segundo Cassirer, a fim de afastar o medo da morte era sua crença 

inabalável em uma unidade contínua e indestrutível da vida e ao seu pertencimento a essa 

unidade. 

Este sentimento de unidade indestrutível da vida é tão forte no ser humano primitivo 

que chega a negar a existência da morte. Para o pensamento mitológico, a morte não é um fato 

inescapável da vida, se algo ou alguém morre é porque esse alguém foi morto por algo ou 

alguém. No pensamento mítico, nem sempre a morte existiu, ela aconteceu em decorrência de 

uma falha humana ou por acidente (CASSIRER, 2012). Cassirer (2012) afirma que o conjunto 

do pensamento mítico é, em certa medida, uma negação ostensiva ao fato da morte. Essa 

negação ocorre devido a esse sentimento inabalável na unidade indestrutível da vida. Não se 

trata, portanto, de imortalidade, mas de pertencer ao conjunto da natureza. Nas sociedades 

totêmicas, diz Cassirer (2012, p.139) “vemos plantas-totem lado a lado com animais-totem. E 

encontramos o mesmo princípio - o da solidariedade e da unidade ininterrupta da vida”. Não há 

como termos certeza se o ser humano primitivo já tinha, de alguma forma o sentimento de 

pertencimento à solidariedade da vida ao se deparar com a primeira consciência da morte, 

entretanto, para fins da argumentação filosófica no presente trabalho considerar-se-á que o 

sentimento de unidade da vida, e seu pertencimento a ela, irromperá no ser humano 

concomitantemente ao processo de tomada de consciência da própria mortalidade. 

Para entender melhor como funciona o pensamento mítico, é preciso entender que, 

diferente do ser humano moderno, o humano primitivo não divide sua vida em aspectos práticos 

e teóricos. O ser humano primitivo não descarta a “camada subjacente às duas” (CASSIRER, 

2012, p.137) categorias, o pensamento do ser humano primitivo não é um pensamento apenas 

prático, tampouco reduz-se a um pensamento unicamente teórico: é um pensamento simpático. 

Nas sociedades totêmicas o ser humano primitivo não se vê como descendente de seu totem 

animal, o vínculo entre o primitivo e seu animal totem é real e liga toda sua existência física e 

social (CASSIRER, 2012). 

Baseando-se no pensamento simpático do humano primitivo, torna-se notória a relação 

entre as duas leis fundamentais do totemismo: não matar o animal-totem e evitar relações 
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sexuais com indivíduos de sexo oposto do totem a qual pertence (FREUD, 2013). A segunda 

lei, frente aos avanços da pesquisa genética nos parece mais óbvia. Ante as mutações ocorridas 

devido ao intercurso de parentes, possivelmente, origina-se uma das primeiras interdições 

ligadas ao ser humano consciente. A lei de não matar o animal totêmico torna-se evidente ao 

olharmos para o pensamento simpático primitivo. Para o ser humano primitivo não há algo 

como as palavras e as coisas, para ele a “palavra tem o sentido pleno de coisa” (idem, p.53). 

Matar o animal totem não tem apenas o mesmo peso do assassinato de alguém da sociedade 

totêmica, matar o animal totem significa matar um membro da sociedade totêmica. 

Tabu é uma palavra polinésia de difícil tradução, mas que pode significar algo como 

sagrado/impuro e infeccioso. As leis do tabu são intransigentes e não oferecem porquês de ser, 

e tais leis têm força de fazer o ser humano primitivo se submeter de forma quase natural a elas. 

Segundo Freud (2013), o par sagrado e impuro presente diante do tabu pode ser explicado pelo 

sentimento de ambivalência frente ao objeto-tabu. De acordo com o psicanalista “o desejo 

original de fazer o proibido continua a existir nos povos em que há o tabu” (idem p.26). A 

origem do tabu é para nós desconhecida, mas remonta aos primórdios da origem do ser humano, 

quando tais proibições foram impostas de forma traumática e violenta e herdada psiquicamente. 

Contudo, tais proibições, longe de abolir o instinto, apenas o reprime e, em conjunto com a 

proibição, são introjetadas no inconsciente. Por esse motivo então que, dada as leis 

fundamentais do tabu estarem ligadas às repressões dos instintos de agressividade e sexo, que 

Freud (2013) observará que “esses devem ser, então os mais antigos e poderosos apetites 

humanos” (p.27).  

Tal refreamento de impulsos tão poderosos corresponde à subjugação do princípio do 

prazer, em princípio de realidade. O ser humano, de forma gradual, possivelmente violenta e 

traumática aprende a renunciar ao prazer “momentâneo, incerto e destrutivo, substituindo-o 

pelo prazer adiado” (MARCUSE, 1978, p.35). Para o estabelecimento da civilização a partir do 

interdito do trabalho, o ser humano primitivo precisou abandonar a satisfação geral de todas 

suas necessidades e deslocar parte de sua energia sexual para o mundo do trabalho. Herbert 

Marcuse (1987) aponta uma explicação simples dos motivos de imposição do refreamento do 

instinto do prazer. Para o autor, a sociedade não tem meios suficientes para sustentar todos seus 

membros, exceto por meio do trabalho de seus membros, portanto desvia as energias das 

atividades sexuais para o trabalho. Viviane Mosé (2014), em sua palestra “o erótico e o 

contemporâneo” apresenta de forma lúdica a relação entre erotismo e morte, e repressão 

instintual e o mundo do trabalho. Em um possível exemplo da vida primitiva, diz a filósofa na 

sua palestra, que em certo momento de sua vida o ser humano primitivo estava prestes a abater 
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sua caça, quando ao avistar um/a parceiro/a sexual, se via refém de seus instintos e perdia a 

caça para satisfazer o prazer imediato. Ao abandonar a caça para satisfazer seu instinto, o ser 

primitivo, dependente do êxito da caça, passava fome e assim, aos poucos recalcava esse 

sentimento que o ensinava a dizer não. A explicação tem um caráter menos antropológico que 

lúdico na tentativa de elucidar a relação entre a repressão instintual necessária ao mundo do 

trabalho. Para o psicanalista alemão é a partir da repressão também dos instintos de 

agressividade, em conjunto da repressão dos instintos sexuais, que é possível o mundo do 

trabalho. 

Após o homem primitivo descobrir que estava em suas mãos – literalmente – melhorar 

sua sorte na Terra mediante o trabalho, não podia lhe ser indiferente o fato de alguém 

trabalhar com ele ou contra ele. O outro indivíduo adquiriu a seus olhos o valor de um 

colaborador, com o qual era útil viver (FREUD, 2010, p. 61). 
 

Neste momento parte de nós, com certa razão, concordará em dizer que o mundo do 

trabalho, com a exceção para algumas poucas almas afortunadas, longe de ser fonte de 

felicidade e prazer é mais um dispêndio em que “a imensa maioria dos homens trabalha apenas 

forçada pela necessidade” (FREUD, 2010, p. 36). Freud (2010) coloca inclusive que a sensação 

de felicidade ao satisfazer um impulso instintual selvagem é incomparavelmente mais forte que 

a satisfação de um instinto domesticado. Entretanto, o homem primitivo, por não conhecer as 

restrições ao instinto, não estava necessariamente em uma situação melhor, pois a segurança 

para desfrutar essa felicidade por muito tempo era mínima diante da crueldade e dos perigos da 

natureza selvagem. O ser humano primitivo troca assim “um tanto de felicidade por um tanto 

de segurança” (FREUD, 2010, p. 82). 

Portanto, admitindo que, de maneira generalizada, o devir das atividades humanas se 

baseia no “empenho de duas metas confluentes, utilidade e obtenção do prazer” (FREUD, 2010, 

p. 56) apresenta-se uma relação menos nebulosa entre consciência da morte e repressão 

instintual. Ora, se a fragilidade do corpo humano frente ao poder intransigente da natureza gera 

no ser humano uma angústia intransponível, é útil a repressão dos instintos a fim que a 

dominação da natureza por meio do trabalho, ainda que não abolisse todo o sofrer, mitigue parte 

dele (FREUD, 2010). Obviamente é preciso reiterar que esse não é um processo que ocorre de 

forma planejada e consciente no ser humano, é antes de tudo um processo dilatado e vagaroso 

que, segundo Freud (2010, p. 40), é baseado no programa de ser feliz imposto pelo princípio do 

prazer. 

O que pedem eles [os seres humanos] da vida e desejam nela alcançar? (...) eles 

buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes. Essa busca tem dois lados, 

uma meta positiva e uma negativa; quer a ausência de dor e desprazer e, por outro 

lado, a vivência de fortes prazeres (FREUD, 2010, p. 30). 
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Em seu celebre ensaio, O erotismo, Georges Bataille (1987) levanta questões 

importantes acerca da busca por vivência de fortes prazeres em conjunto com a busca pela 

aniquilação da dor e dos desprazeres. Segundo o autor “se não pudéssemos refrear esses 

movimentos [de busca irrestrita pelo prazer], não seríamos suscetíveis ao trabalho” 

(BATAILLE, 1987, p. 27). Os interditos que possibilitam a ordem necessária ao mundo do 

trabalho reprimem os impulsos de prazer que leva ao excesso, e impossibilitaria o mundo do 

trabalho. “Se tivessem liberdade de perseguir seus objetivos naturais” diz Herbert Marcuse 

(1978, p. 33) “os instintos básicos do homem seriam incompatíveis com toda associação e 

preservação duradoura”. Entretanto, diz Freud (2010), a vida como nos coube na sociedade do 

trabalho é demasiada dispendiosa entre dores e decepções, torna-se mister lançar mão de 

paliativos a fim de ser possível enfrentar o mal-estar da civilização. Para Bataille (1987) “o ser 

é também o excesso do ser, acesso ao impossível” (BATAILLE, 1987, 114). E esse acesso 

torna-se possível por meio do erotismo. 

O erotismo de Bataille pode ser de três tipos, dos corpos, dos corações e religioso. Não 

há escala valorativa entre os erotismos, todos funcionam, cada um à sua maneira, alicerçados 

pela nostalgia por continuidade. A dissolução, ainda que momentânea do indivíduo, mas que 

só é possível ser plenamente atingida na morte. O erotismo integra-se ao par de opostos não-

excludentes, interdito e transgressão, para Bataille (1987, p.10) “do erotismo é possível dizer 

que ele é a aprovação da vida até na morte”. Dentro da hipótese batailliana, o espaço limítrofe 

entre o interdito e a entrega completa para fora dos pactos civilizatórios é onde se configura o 

erotismo. O erotismo é a possibilidade de saltar para o vazio da violência aniquiladora em que 

“suas estruturas subjetivas pautadas na racionalidade são dissolvidas” (FONSECA, 2016, p.93) 

sem que o interdito seja superado, mas suspenso momentaneamente, “e o indivíduo tenha uma 

‘experiência interior’” (idem). No entanto, antes de elaborar melhor os argumentos acerca das 

interdições e transgressões “que são o passo inicial para entrada no erotismo” (ibidem, p.11), 

faz-se necessário uma pequena digressão sobre os conceitos de continuidade e descontinuidade 

nos seres segundo Bataille. Tal digressão, longe de ser supérflua, é um dos esteios para o 

entendimento do pensamento batailliano sobre o erotismo. 

A morte tem um lugar central no pensamento de Bataille. Ao contrário do tino comum, 

o pensador francês liga a continuidade à morte e a vida à descontinuidade. Os seres humanos 

são seres distintos e isolados, mesmo que os acontecimentos da vida de cada um possam ter 

certo interesse para seus pares, o ser é o único interessado diretamente nesses acontecimentos. 

“Só ele nasce, só ele morre. Entre um ser e outro há um abismo, uma descontinuidade. (...) Se 



87 

vocês morrem, não sou eu que morro. Nós somos, vocês e eu, seres descontínuos” (BATAILLE, 

1987, p. 11). 

Bataille (1987) continua com sua argumentação: “Este abismo, num sentido, é a morte 

(...) nós que somos seres descontínuos, a morte tem o sentido da continuidade do ser” (1987, 

p.11). A continuidade é o que tira os seres do seu isolamento e solidão, levando aos indivíduos 

a um estado de dissolução do ser, “à sensação de soçobrar” (VERGINELLI). Para Bataille 

(1987), a morte é o que há de mais violento para os seres descontínuos, a morte que “nos arranca 

da obstinação que temos de ver durar o ser descontínuo” (p.13). O ser humano é assim um ser 

descontínuo que morre sozinho em meio a uma aventura absurda e enigmática, mas que carrega 

consigo uma nostalgia de continuidade perdida. 

Entretanto, se a continuidade entre os seres só pode ser alcançada mediante a morte, ou 

não há medo e angústia frente a possibilidade de aniquilamento a qualquer instante, ou não há 

nostalgia alguma pela morte. O pensamento aqui atinge uma cisão aparentemente impossível 

de conciliar com a argumentação de Morín (1973) e Freud (2010) de que a angústia diante da 

consciência da certeza de seu desaparecimento seria a responsável pelos primeiros refreamentos 

dos instintos. Entretanto, é perante a angústia e negação da morte que aparece também, no ser 

humano primitivo, o sentimento inabalável de solidariedade com a unidade indestrutível da vida 

(CASSIRER, 2012).  

E, embora a falência da palavra mágica tenha levado o ser primitivo de uma filosofia da 

natureza a uma filosofia da linguagem, Cassirer (2012) aponta que embora a magia tenha 

perdido terreno vagarosamente, ela nunca foi plenamente abandonada pelo ser humano. Freud 

(2013) lembrará que todo instinto recalcado transformar-se-á constantemente como herança 

psíquica no inconsciente. E, a despeito de que o Logos tenha sido elevado à posição de princípio 

do universo e todo conhecimento humano, os aspectos fundamentais da linguagem, 

classificação e denominação, não são fixos e tampouco escolhidos ao acaso “são baseadas em 

elementos constantes e recorrentes da nossa experiência sensorial” (CASSIRER, 2012, p.220). 

Ou seja, ainda que a linguagem detenha privilégio na descrição do ser, Bataille (1987) lembrará 

que o ser é também excesso. Excesso este dificilmente atingido pela racionalidade, entretanto 

o filósofo francês prosseguirá sua argumentação a partir da reprodução dos seres. 

“A reprodução coloca em jogo seres descontínuos” (BATAILLE, 1987, p.11). Os seres 

originários da reprodução, seja ela assexuada ou sexuada, são distintos entre si e, também, 

distintos dos que os originaram. Na reprodução assexuada da célula, em um ponto do seu 

crescimento, forma dois núcleos que resultam em dois seres a partir de um. Ambas as células 

resultantes são distintas entre si, e, principalmente, da célula originária, são descontínuas. Não 
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é possível afirmar que o primeiro ser morreu, no sentido da decomposição que sofrem os seres 

sexuados, mas ele deixa de ser, desaparece na medida que não sobrevive em nenhum dos dois 

novos seres produzidos. “Desde que há dois, há de novo descontinuidade de cada um dos seres. 

Mas a passagem implica entre os dois um instante de continuidade. O primeiro morre, mas 

aparece em sua morte um instante fundamental de continuidade de dois seres” (ibidem, p.11 

com grifos no original). Na reprodução sexuada esse instante de continuidade aparece de uma 

nova forma, entretanto, seguindo o mesmo princípio. Com a palavra Bataille (1987, p. 12): 

 

O espermatozoide e o óvulo estão no estado elementar dos seres descontínuos, mas se 

unem e, em consequência disso, uma continuidade se estabelece entre eles para formar 

um novo ser, a partir da morte, do desaparecimento dos seres separados. O novo ser 

é, ele mesmo, descontínuo, mas traz em si a passagem à continuidade, a fusão, mortal 

para cada um deles, dos dois seres distintos. (com grifos no original) 
 

Sintetizando o caminho argumentativo: segundo o escritor francês o ser humano nasce 

e morre sozinho, é um ser descontínuo ao nascer da fusão de dois seres descontínuos que 

proporcionam um momento de continuidade ao morrerem para tornarem-se outra coisa. O ser 

humano é composto assim de uma nostalgia por continuidade perdida. Passa então a vida a 

buscar uma continuidade só adquirida plenamente na morte. Contudo, a possibilidade de 

aniquilamento a qualquer instante apavora o ser humano - a ponto de negá-la obstinadamente 

em sua crença de pertencimento à unidade contínua da vida - que tem a vontade de ver durar o 

ser descontínuo. Essa morte que apavora, segundo Bataille (1987), também fascina o ser 

humano. 

Por sua essência inerentemente excessiva, a natureza não respeita os limites da 

descontinuidade do ser. A natureza em seu fluxo de continuidade e excesso, para a existência 

da vida, se permite destruir tudo, para que refaça novamente. “É mister que queiras consumir-

te na tua própria chama. Como quererias renovar-te sem primeiro te reduzires a cinzas?” 

(NIETZSCHE, 2011, p.53) falou Zaratrusta. Os seres humanos, ao tentarem se proteger da 

contingência da natureza - que exige que tudo morra, inclusive o indivíduo - vivem sob as “leis” 

dos interditos. O interdito marca a separação entre o animal e o ser humano.  

Todavia “o ser é também o excesso do ser, acesso ao impossível” (BATAILLE, 1987, 

114) e, para Bataille (1987), ele transborda para além de “qualquer estrutura estanque moldada 

por nossos olhos antropomórficos” (FONSECA, 2016, p.91). Defronta-se com uma contradição 

no ser descontínuo, que a fim de perdurar a sua existência resguarda-se dos excessos nos 

interditos. Por outro lado, o indivíduo é “excesso dele mesmo e anseia pela experiência desse 

excesso, dessa continuidade violenta” (ibidem, p.93). Relembrando Freud (2010), embora a 
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civilização, construída a partir dos interditos do mundo do trabalho, mitigue parte do sofrer “o 

poder sobre a natureza não é a condição única da felicidade humana” (FREUD, 2010, p.46). E, 

não obstante seja óbvio o tanto de segurança que a civilização possibilita para experienciar a 

felicidade, ou o não-sofrer, ao evitar o desprazer isso acontece em cima da repressão de 

impulsos instituais muito poderosos. 

 

É impossível não ver em que medida a civilização é construída sobre a renúncia 

instintual, o quanto ela pressupõe justamente a não satisfação (supressão, repressão, 

ou o quê mais?) de instintos poderosos (...) É algo que tem seus perigos; se não for 

compensado de maneira economicamente, podem-se esperar grandes distúrbios. 

(FREUD, 2010, p.60) 
 

Apenas a morte, em sua contingência violenta, consegue arrebatar o ser descontínuo à 

continuidade. A continuidade só pode ser plena na morte, entretanto, a imersão completa na 

continuidade representa a redução ao nada, o aniquilamento completo do indivíduo, impedindo-

o da experiência descontínua de tal instante. Deseja-se a reintegração na continuidade perdida, 

contudo, somente se essa mesma continuidade não for plenamente atingida. Uma das formas 

de reencontrar essa continuidade, ainda que por breve experiência, é através do erotismo. 

  

No pensamento de Bataille, o erotismo e a morte são dois lados de uma mesma moeda: 

os corpos que se misturam em êxtase erótico são o avesso dos corpos votados ao 

silêncio da corrupção pela morte. A atração do momento erótico é o auge da vitalidade 

de um corpo, mas depende do significado agudo e terrível que a vida traz consigo, isto 

é, que tem de acabar – a língua francesa revela esse sentido fúnebre do erotismo ao 

chamar de “pequena morte” o orgasmo (FERREIRA, 2016, p. 150). 

 

Como dito anteriormente, o erotismo de Bataille é dividido em três tipos: erotismo dos 

corpos, dos corações e religioso. Todos têm seus sistemas de funcionamento a partir da 

nostalgia por continuidade, essa dissolução, ainda que momentânea do indivíduo, mas que só 

atingida plenamente na morte. O erotismo é um elogio da vida mesmo na morte, segundo 

Bataille (1987), é o espaço limítrofe entre o interdito e a transgressão. Entretanto, se a entrega 

completa ao excesso significaria “o contato erótico desmedido, o assassinato desenfreado e a 

ociosidade plena” (FONSECA, 2016, p.92) que, caso fossem satisfeitas encaminhariam “a um 

completo esgotamento da sociedade, [ao] ocaso da produção e manutenção da vida social” 

(ibidem p.93) o erotismo de Bataille significa a transgressão organizada dos interditos. Uma 

suspensão temporária e ordenada dos interditos que proporcionam o mundo do trabalho a fim 

de compensar a repressões instituais necessárias ao mundo do trabalho. 
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A continuidade é dada na superação dos limites. Mas organizar o que por essência é 

desordem é o efeito mais constante do movimento que dei o nome de transgressão. 

Pelo fato de introduzir a superação num mundo organizado, a transgressão é o 

princípio de uma desordem organizada (BATAILLE, 1987, p. 78). 
 

Em Bataille (1987), o mundo dos interditos e do trabalho é associado ao profano, e às 

transgressões ao sagrado. E, tal qual o mundo apolíneo da forma e da ordem não é uma oposição 

pura, mas antes uma relação agonística, com o mundo dionisíaco, o interdito e a transgressão 

não existem em oposição direta, mas como representação da contradição entre a nostalgia por 

continuidade no ser e a obstinação em ver durar o ser descontínuo (BATAILLE, 1987). É mister 

então desenvolver-se os três tipos de erotismo segundo Bataille (1987) os erotismos, dos corpos, 

dos corações e os religiosos. 

Primordialmente é necessário lembrar que, embora o erotismo seja afirmação da vida, 

ele o é sobretudo no domínio da violência e da violação (BATAILLE, 1987) que tem por 

objetivo substituir a descontinuidade do ser, seu isolamento, por um sentimento de profunda 

continuidade.  

A passagem do estado normal ao de desejo erótico supõe em nós a dissolução relativa 

do ser constituído na ordem descontínua (...). Toda concretização erótica tem por 

princípio uma destruição da estrutura do ser fechado que é, no estado normal, um 

parceiro do jogo (BATAILLE, 1987, p. 14). 

 

Dito isso, o erotismo dos corpos manifesta-se no gozo sexual chamado de petit mort – 

pequena morte – pelos franceses. No momento de êxtase sexual os indivíduos se perdem, são 

dissolvidos de sua descontinuidade e experimentam um pequeno momento de continuidade, 

uma pequena morte. Segundo Freud (2010), o amor sexual, desejo dos corpos, proporcionou 

tamanha sensação de prazer avassaladora que forneceu aos seres humanos um modelo de busca 

da felicidade. O que nos leva ao segundo tipo de erotismo segundo Bataille (1987), o erotismo 

dos corações. 

Embora possa dissociar-se do erotismo dos corpos, o erotismo dos corações geralmente 

“prolonga no campo da simpatia moral a fusão dos corpos entre si” (BATAILLE, 1987, p.15) 

tendo por essência a união entre dois (e por que não mais?) seres na busca pela substituição do 

isolamento ligado à descontinuidade por um profundo sentimento de continuidade. Associa-se 

o erotismo dos corações à morte ao perceber que na impossibilidade de possuir o ser amado, 

deseja-se às vezes matá-lo, ou mesmo, em muitos casos, deseja-se a própria morte. Torna-se 

inevitável aqui a aproximação com o pensamento freudiano, ao dizer que “nunca estamos mais 

desprotegidos ante o sofrimento do que quando amamos, nunca mais desamparadamente 

infelizes do que quando perdemos o objeto amado ou seu amor” (FREUD, 2010, p.39). 
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Entretanto, nos lembrará Bataille (1987), que o sofrimento é o que fornece contraste aos 

sentimentos de felicidade. Segundo o filósofo francês, “uma felicidade tranquila, onde o 

sentimento de segurança predomina, só tem sentido se encontrar calma para o longo período de 

sofrimento que a precedeu” (1987, p. 15) 

O erotismo religioso, talvez o mais laborioso pelo fato de associar-se ao sacrifício 

ritualístico, é desenvolvido da seguinte forma: A partir da imolação da vítima do sacrifício, o 

ser particular retorna à continuidade (imanência profunda que precede a individualidade) 

anterior à vida descontínua e particular e é conduzido ao “ilimitado e infinito que pertencem à 

esfera sagrada” (FONSECA, 2014, p.122). O gozo no erotismo religioso é o reencontro com a 

continuidade perdida por meio do encontro com seu destino. Ver outro ser humano morto é 

angustiante devido ao fato de remeter ao destino inevitável de todos os seres da terra: a morte. 

O cadáver é o testemunho de que todos os seres humanos estão ligados a um destino em comum, 

ele representa um medo. Mas este medo também fascina, e, em certa medida, essa angústia é 

desejável dentro desse jogo presente no sacrifício. Segundo Bataille (1987) o ser antes de ser 

sacrificado estava fechado em sua descontinuidade e é levado à quebra de sua individualidade, 

ao reencontro com a continuidade perdida por meio da morte ritualística do sacrifício.  

 

É geralmente próprio do sacrifício harmonizar a vida e a morte, dar à morte o jorro da 

vida, à vida o peso a vertigem e a abertura da morte. É a vida misturada à morte, mas, 

no sacrifício, a morte é ao mesmo tempo signo de vida, abertura ao ilimitado. Hoje o 

sacrifício sai do corpo de nossa experiência: devemos substituir a prática pela 

imaginação. (BATAILLE, 1987, p.60) 
 

Se é por meio da experiência mística que o erotismo religioso reconduz os seres 

humanos à continuidade, a poesia, ao levar à indistinção e confusão das coisas, conduz o ser 

humano ao mesmo ponto de cada forma de erotismo. “Ela nos conduz à eternidade, à morte, e 

pela morte, à continuidade: a poesia é l’éternité. C’est la mer allée avec le soleil” (BATAILLE, 

1987, p. 18, grifos do autor36). Segundo Cassirer (2012), a linguagem, o mito e a arte, se não 

são filhos da mesma mãe, têm graus de parentesco bem próximos. Em dado momento do 

irromper da consciência humana, a linguagem era poética principalmente devido à recente 

capacidade de nomear e classificar a natureza ainda era um tanto minguada. Revisitando o 

pensamento mítico das primeiras civilizações é perceptível a linguagem metafórica em 

decorrência da objetividade do racionalismo moderno. Pierre Lévy (1993) apresenta uma 

questão prática, as rimas e os ritmos dos poemas e dos cantos ritualísticos tinham função de 

 

36 Citação de Arthur Rimbaud: a eternidade. É o mar misturado ao sol (Tradução nossa). 
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memória em um período que prevalecia a história oral. A poesia remonta ao período de 

transição da animalidade a racionalidade primitiva, embora o ser humano, no decorrer do 

desenvolver da linguagem, tenha desenvolvido outras tecnologias para ler o mundo, é por meio 

da poesia que se confunde o mundo racional do ser descontínuo, possivelmente a poesia seja o 

primeiro soçobrar erótico do ser que buscava pertencer novamente à continuidade da vida. 

Contudo não se trata apenas da defesa da poética dos quadrinhos eróticos como uma 

forma de erotismo. Para além da representação do erotismo dos corpos, como as transgressões 

eróticas representadas em determinadas mídias - no caso os quadrinhos -contribuem como 

discursos que reificam ou contestam os interditos. Entendendo o erotismo como uma criação 

humana para lidar com a repressão de instintos tão poderosos, o erotismo está ligado 

diretamente ao contexto socioeconômico que a mente humana, repreendida de seus instintos 

mais primitivos; e quais escolhas fará durante a suspensão deles. Desta forma, acredita-se que 

uma, ainda que breve, exposição dos erotismos e da poesia no quadrinho de Howard Chaykin 

possivelmente contribuirá para entender as relações humanas com os interditos, suas 

transgressões e construções eróticas. Longe de imaginar que seja possível esgotar o tema, a 

breve análise tem como intuito a exposição dos conceitos previamente apresentados. 
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5 EROTISMO E MORTE EM BLACK KISS 

 

Black Kiss conta a história de Cass Pollack, um músico de jazz ex-viciado com dívidas 

com a polícia. Certo dia, voltando da clínica de reabilitação para casa, encontra uma loira 

pedindo carona no meio da estrada, embora Cass ainda não saiba, esta é a ex-atriz Beverly 

Grove. Ao disponibilizar a carona para Bev, recebe um sexo oral na velocidade em que a moça 

gostaria de chegar em casa. Esse pequeno desvio em sua rota faz com que Cass consiga fugir 

de uma emboscada que assassina sua mulher e sua filha. Devido à relação conturbada com a 

falecida mulher, Pollack é o principal suspeito do assassinato. Em fuga dos assassinos que 

querem lhe matar, e da polícia, Cass busca ajuda na casa em que deixou a misteriosa loura na 

noite anterior, ela pode ser seu álibi.  

Na casa, além de descobrir o nome da moça misteriosa, Bervely Grove, conhece também 

Dagmar Laine. Dagmar é a namorada e melhor amiga de Bervely Grove, além de ser quase 

idêntica a ela. Cass Pollack participa de um ménage à trois com Bev e Dag, antes de descobrir 

que Dagmar é uma transexual. Após o sexo, as namoradas negociam com Cass para ajudá-lo 

com seu álibi, e, em troca, Cass terá que roubar um filme para elas. Este filme está nas mãos de 

uma sociedade secreta intitulada Sociedade de Boniface, e essa organização tem utilizado o 

filme para chantagear Beverly Grove. A jornada atrás do filme faz Cass adentrar uma aventura 

cheia de sexo, jazz, violência, rituais satânicos e cultos orgiásticos. A trama de sexo e violência 

se adensa conforme as situações sexuais, e situações de violência se tornam cada vez mais 

próximas. Durante a procura do filme, Cass Pollack descobre que Dagmar tem um caso com o 

policial que o quer morto. E que a Sociedade de Boniface é um culto orgiástico, que entre outras 

coisas, fazem sexo com cadáveres.  

Quando Cass Pollack consegue roubar o filme, é resgatado por Dagmar Laine, que o 

nocauteia por trás com ajuda de um capanga. Ao acordar, Pollack, percebe que está amarrado à 

cama e Dagmar Laine revela o segredo da juventude de uma ex-atriz da década de 1950, Bev é 

uma vampira! E após o favor de Dagmar, conseguir alguém para roubar o filme para ela, 

Beverly finalmente a transformará em vampira também. Pollack será o sacrifício deste ritual de 

transformação. Enquanto Pollack está amarrado, a campainha toca e Dagmar vai atender. Ao 

atender a porta, Dagmar descobre que seu namorado Ricky é quem está na porta, e está furioso, 

pois descobriu que ela havia transado com Pollack, o homem que Ricky quer assassinar. Após 

uma cena de estupro coletivo bastante gráfica protagonizada por Ricky ,em vingança pela 

traição de Dagmar, Bev aparece. Este momento talvez seja o clímax catártico de violência mais 

explícita do quadrinho. Embora seja uma história que nenhuma personagem pode requisitar o 
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posto de bastião da moralidade, é objetivo quem são os grandes “vilões” dessa história. E 

quando volta para se vingar de seus senhores, Bev está pronta a vingar sua namorada em 

gráficas cenas de violência explícita.  

Enquanto Bev se vinga dos estupradores de Dagmar, os assassinando violentamente 

com suas próprias mãos, uma pessoa estranha adentra a casa e se esconde. Em seguida, Pollack 

consegue escapar das amarras da cama, no momento que é surpreendido por Dagmar. Dagmar 

estranhamente está tentando salvar a vida de seu namorado Ricky, que a estuprou, e leva Pollack 

para Beverly na esperança dele ser morto no lugar de Ricky - como era o plano inicialmente. 

Bev recusa a proposta, assassina Ricky o castrando, e vai para cima de Pollack que é salvo por 

sua amiga Rosemarie, uma das várias mulheres com quem Cass se relaciona sexualmente 

durante a trama. Rosemarie explica que chegou à casa seguindo os três sicários que haviam 

matado seu pai na busca por Pollack. Bev desarma Rosemarie rapidamente por ter uma super-

força vampiresca e Dagmar pede para que comecem o ritual de transformação quando é 

surpreendida pela personagem misteriosa que havia invadido a casa enquanto Cass estava 

amarrado.  

Essa mulher é Magda, uma importante personagem do culto que estava chantageando 

Bervely Grove com o filme. No decorrer da cena, ela se revela neta de Bev, e pede para também 

ser transformada por Bev a ameaçando com uma arma carregada de balas de prata com alho. 

Em um acesso de fúria enciumada, Dagmar assassina Magda por medo de Bev a transformar 

antes dela. Enquanto Dagmar e Beverly discutem, Rosemarie tenta fugir e é pega por Beverly. 

Cass Pollack se aproveita da distração e pega a arma com balas de prata e atira em Bev, que se 

dissolve no ar. Dagmar em um acesso de raiva parte para cima de Cass e Rosemarie, porém, 

muito mais fraca que Bev, Dag é inofensiva contra os dois que a matam enfiando uma estava 

de madeira em seu peito. Os dois vão embora da casa ensanguentada agradecendo por aquele 

sangue todo não ser deles, enquanto Cass diz que precisa de uma droga. O quadrinho acaba 

como começou, com a secretária eletrônica de Dagmar recebendo um recado com uma proposta 

envolvendo Beverly. Mas dessa vez não há ninguém em casa. Em linhas gerais essa é a história 

que Howard Chaykin conta em Black Kiss. 

Na primeira página do quadrinho (Figura 30) acontece a apresentação de Dagmar, uma 

das personagens centrais da trama. A apresentação da personagem acontece em meio a três 

narrativas que integram a página. A primeira do gatinho de estimação de Dagmar, acordando, 

se espreguiçando e depois pego por outro gato, que logo demonstrará de fato, ser a mãe-gato. 

Uma segunda narrativa é a música de fundo: ela é desenhada em forma de partituras nas partes 

superiores do quadro, até ser interrompida por uma onomatopeia, “SNAPP!” sugerindo que o 
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som que estava tocando foi parado para se atender ao telefone. E a terceira narrativa é Dagmar 

em primeira pessoa se apresentando por meio da mensagem de voz da secretária eletrônica. 

 

Figura 30 – Extrato da página 3 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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A música situa o/a leitor(a) no ambiente que a história se passa, embora seja contada em 

uma mídia essencialmente visual, é possível “ouvir” os barulhos e a música que constituem a 

cena. Como a partitura não é desenhada desde o seu começo, isso tem um efeito semiótico 

interessante: ela indica que a música já estava tocando naquele ambiente antes da cena começar. 

Como a partitura também é escrita de maneira não convencional e com tempos aparentemente 

quebrados e algumas experimentações, ela sugere que está tocando alguma música 

contemporânea, mais especificamente alguns tipos de Jazz. O que se confirma no segundo 

quadro da terceira página, em que Dagmar se diz fã das Boswell Sisters, revelando a autoria do 

som que está tocando no ambiente. As Boswell Sisters foram um trio de irmãs que tocavam jazz 

com experimentações harmônicas para a época, e fizeram bastante sucesso entre as décadas de 

1930 e 1940. Não há como afirmar se todos leitores/as em 1988, ou no Brasil em 1991, sem 

conhecimento prévio de leitura musical, ou de jazz da década de 1940, e sem internet para 

pesquisar, pudessem conhecer, com certeza, as Boswell Sisters. Entretanto há, já na primeira 

página do quadrinho, uma tentativa de definir o ritmo da história, o jazz da década de 1940, que 

evocará o clima noir dos romances policiais pulp em que Chaykin se inspira para escrever Black 

Kiss.  

É importante salientar a importância do layout da página para evocar um ritmo de 

leitura, segundo Terry Groensteen (2015, p. 69) “quando o layout segue a divisão canônica 

entre tiras apartadas a leitura da história em quadrinhos segue um ritmo natural, uma respiração 

suscitada por seu dispositivo discreto de enunciação, escalonado e tabular”. A saber, a divisão 

canônica entre tiras e quadros é a em que os quadros são separados por requadros, espaços 

“vazios37” entre um quadro e outro e entre a sequência de quadros superiores e inferiores - o 

que se convencionou chamar tiras. Um exemplo de divisão canônica são as histórias da Turma 

da Mônica, de Maurício de Souza. Entretanto, esse “vazios” correspondem a diferentes valores 

de intervalos, Groensteen (2015) arrisca uma analogia ao vocabulário musical e os diferentes 

tipos de silêncio dentro das histórias em quadrinhos, o suspiro equivale aos entre-quadros, à 

semipausa ao entre-tiras e a pausa ao entre-páginas. Dito isso, é interessante notar que na 

primeira página de Black Kiss as entre tiras são sobrepostas pela partitura da música das Boswell 

Sisters.  

De acordo com Groensteen (2015, p. 69), quando o layout foge do padrão canônico e se 

apresenta de forma irregular a “respiração é prejudicada, torna-se anárquica” e o poder 

 

37 Groensteen também se utiliza do termo vazio entres aspas, para o autor, o termo convenciona “mais exatamente 

um trajeto, com eventuais “sobrevoos” de partes desenhadas” (GROENSTEEN, 2015, p. 69). 
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hipnótico do dispositivo aparentemente neutro e transparente se perde. Em contrapartida ganha-

se com isso em expressividade, e a atenção do/a leitor/a que, no layout canônico, “voltar-se-ia 

inteiramente para o conteúdo narrativo” agora não é captada pelo ritmo tradicional de leitura. 

Diante de um layout irregular, Groensteen (2015) sugere que é preciso confrontar tal layout aos 

conteúdos icônicos e narrativos e ao projeto artístico que a obra se propõe. Dessa forma, é 

possível apontar “se o layout realizado obedece a fins ornamentais, retóricas, ou produtivas.” 

O autor cita a página do capítulo “Terrível simetria” de Watchman, escrito por Alan Moore e 

desenhado por Dave Gibbons.  

No capítulo, as páginas centrais são impressas frente a frente e refletem-se mutuamente, 

o que de início pode parecer uma decisão meramente ornamental de layout revela que “a 

simetria estende-se, mesmo que de modo discreto, ao conjunto do capítulo, sendo as pranchas 

situadas antes e após a página dupla central refletem-se em pares em relação ao aspecto único 

de ordenamento dos requadros” (GROENSTEEN, 2015, p. 107). Dessa forma, o/a leitor/a pode 

chegar a um nível complementar de análise ao perceber que alguns elementos gráficos que 

seguem princípios de simetria correspondem a uma malha simbólica que pode levar a uma 

interpretação geral da obra. Percebe-se, assim, que a prancha, em um primeiro momento segue 

apenas preocupações ornamentais, pode revelar motivações mais profundas. Desta forma, é 

possível inferir que não apenas para simbolizar um som ambiente ou evocar o clima noir da 

década de 1930, que Chaykin tenha se utilizado das partituras nas entre-tiras do quadrinho, mas 

para sugerir também quebras e reviravoltas, semelhantes às do jazz, na narrativa da história. 

Como é possível notar a partir da partitura escrita na página em que os compassos são 

irregulares, com mudanças constantes. 

Diferente do cinema noir clássico, Black Kiss não apresenta um narrador-protagonista 

contando a sua história. Na verdade, Cass Pollack só é apresentado na décima primeira página 

do quadrinho, discutindo com a sua futura ex-mulher. Faz-se necessário lembrar que Black Kiss 

é um quadrinho pornográfico que evoca o imaginário noir da década de 1940, embora não se 

ambiente na década, nem se limite ao gênero noir. Chaykin (1991) satiriza o narrador 

tradicionalmente masculino noir na primeira página do quadrinho. A voz de Dagmar em 

primeira pessoa, dizendo tudo que ela gostaria de fazer com a pessoa do outro lado da linha, tal 

qual um narrador do cinema noir ao apresentar a história, indica que as próximas páginas 

apresentarão uma história bastante obscena. Na gravação da secretária eletrônica, Dagmar se 

apresenta como uma loura de “um metro e setenta e outros centímetros de tesão (...) a garota 

com aquele algo a mais” (CHAYKIN, 1991, p. 3, grifos do autor).  
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A página inicial da história é carregada do que Eliane Robert de Moraes (2003) chama 

de “efeito obsceno”. A primeira cena do quadrinho, apresenta a personagem com sua própria 

voz, “Alô, amor... aqui é a Dagmar” (CHAYKIN, 1999, p. 3), relatando claramente todas as 

perversidades que gostaria de fazer com o interlocutor do outro lado do telefone em termos 

chulos e sem aparente descrição ou escrúpulos. A cena se baseia na “tradição pornográfica que 

se inaugurou na Europa a partir do Renascimento [e] caracterizou-se pela difusão de imagens e 

palavras que feriam o pudor, fazendo da representação explícita do sexo sua pedra de toque” 

(MORAES, 2003, p. 124). O efeito obsceno, ou transgressor está em nomear as posições 

sexuais e partes do corpo a partir de “termos [que] foram expulsos do léxico da decência” 

(ibidem, p. 123). Quanto mais sujos os termos, maiores os desejos, um excesso voluptuoso que 

conduz a todas as negações, a começar das regras da linguagem formal.  

A transgressão erótica, nesse caso, acontece por meio da linguagem no emprego do que 

é proibido. Os interditos sexuais da moralidade cristã no Ocidente construíram uma sexualidade 

repletas de tabus, consequentemente também na linguagem. A partir de termos proibidos, sujos, 

feios, não apropriados para a representação, a transgressão consiste em não apenas falá-los, mas 

colocá-los como uma apresentação pública. Como diz o interlocutor após o bip, “Porra, Dag, 

quem escreve essas bosta (sic) pra você?” (CHAYKIN, 1991, p.3 com grifos no original) 

transmitindo o choque inicial de quem não espera ouvir palavras fora do léxico formal em uma 

gravação de secretária eletrônica, logo na primeira página da história.  

Os quadros da página são compostos por uma foto de uma loura bonita ao lado de um 

homem. Supõe-se que essa mulher é Dagmar pela apresentação na secretária eletrônica. Os 

quadros apresentam os traços BDSM38 da personagem ao representar algemas, máscaras e 

cintos de couro pendurados junto com um pôster de algum show na parede da sua casa. Entende-

se que Dagmar é uma garota de programa, o que justificaria tamanha sede por sexo da 

personagem, segundo palavras dela. A pornografia é a fantasia do excesso em que os corpos 

estão sempre prontos e dispostos sexualmente, a todo e qualquer momento. Contudo, as 

histórias, que pretendem ser críveis, necessitam justificar as ações de seus personagens a fim 

da suspensão da descrença. “Mesmo a cena, o quadro ou a descrição da ação sexual, que 

constitui a unidade central e indispensável da pornografia, e em torno dos quais circulam as 

palavras obscenas são mais efetivos quando sustentam uma linha narrativa, mesmo que 

 

38 Sigla para Bondage, Domination, Sadism and Masoquism, em português Bondage, Dominação, Sadismo e 

Masoquismo. 
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rudimentar” (FRAPPIER-MAZUR, 1999, p. 222). Em muitos casos a cena performática sexual 

se torna parte do enredo na narrativa pornográfica. 

Colocar palavras obscenas na boca de personagens femininas não é um artifício novo, a 

tradição pornográfica moderna remonta aos diálogos entre prostitutas iniciadas por Arentino. 

Para Frappier-Mazur (1999) a palavra obscena é usualmente ligada às classes populares, quando 

essas palavras são usadas por personagens aristocráticos, sobretudo personagens femininas, o 

impacto é acentuado. Moraes (2003) em artigo sobre a obscenidade pontua que a questão da 

nomeação se torna central na pornografia devido a ela ter sido massificada, principalmente, 

depois da invenção da prensa gráfica e a possibilidade da leitura como um hábito não restrito 

aos monges e igrejas. Desta forma, segundo Moraes (2003, p. 124), “os elementos decisivos 

para a formação da cultura pornográfica foram dados pela literatura”.  

Frappier-Mazur (1999) descreve a palavra obscena como referente à época que a criança 

não distingue as representações entre as coisas e as palavras, e, assim como no insulto, trata as 

palavras como coisas. “A palavra obscena é mais que um outro substituto para o objeto; a 

própria palavra adquire status de parte do objeto, portanto pode representar o conjunto do corpo 

erótico” (FRAPPIER-MAZUR, 1999, p. 233, grifo do autor). Para Bataille (1987), a palavra 

obscena, suja, é uma forma de rebaixamento do interdito ligado principalmente às classes 

baixas. Estas classes ao viverem em pé de igualdade com o interdito, embora tenham sua 

humanidade negada em diversos momentos, não retornam à animalidade, desdenham do 

interdito e operam uma degradação medida do mesmo por meio da linguagem. Segundo Bataille 

(1987, p. 89) “Essas palavras são interditos, pois geralmente é proibido nomear esses órgãos. 

Nomeá-los de uma maneira desabrida (sic) faz passar da transgressão à indiferença que põe 

num mesmo plano o profano e o mais sagrado” (com grifos no original). 

Insiste-se nesse ponto, pois a palavra obscena atravessa toda a história do quadrinho, se 

tornando ela mesma punchline de um alívio cômico, ou a própria transgressão erótica da cena. 

Como nas páginas 9 e 10 (Figuras 31 e 32) da referida história, ao colocar as palavras de baixo 

calão nas falas de um personagem do alto clero, a cena eleva ainda mais seu grau de 

transgressão, de afronta aos limites da autoridade que regulam a sexualidade na sociedade 

ocidental. Ainda na página 10 (Figura 32) a aproximação entre erotismo e morte é explícita, e, 

acentuada pela palavra obscena, revela-se um alívio cômico. Após roubar o filme da caixa, a 

freira que observava silenciosamente o pecado do padre sai da casa. O walkman (que o/a leitor/a 

do quadrinho sabe ser uma bomba plantada por Dagmar), levado pela garota de programa, 

começa a faiscar e pegar fogo. O padre pergunta à garota de programa que se finge de cega se 

ela sente cheiro de queimado, em que é prontamente respondido “Ai- Ai! É o meu cu!” 



100 

(CHAYKIN, 1991, p.10) pouco antes de a bomba explodir. Chaykin (1991) remonta ao 

renascimento e ao começo da pornografia moderna com Arentino, que, por meio de suas 

personagens em Ragionamenti aconselhava, “Fale claramente, e, se você quiser alguém, diga 

‘foda’, ‘pau’, ‘boceta’ e ‘cu’; só os sábios da Universidade de Roma não vão entendê-la” 

(ARENTINO citado por MORAES, 2003, p. 125). 

 

Figura 31 – Extrato da página 9 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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Figura 32 – Extrato da página 10 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991 
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Se, para a leitora ou leitor, que sabiam que o walkman era uma bomba durante os nove 

quadros que compõe a cena dramática, a frase soa como alívio cômico, olhando da perspectiva 

das personagens em cena, a frase revela seu contorno erótico. A frase é dita durante o intercurso 

sexual do padre com a garota de programa, a trocas de palavras obscenas é uma forma de 

acentuar o caráter erótico-transgressor da situação. Do ponto de vista do padre, a frase foi dita 

para manter a atenção dele no jogo sexual, a garota de programa, embora não soubesse da 

existência da bomba, havia sido contratada para manter o padre ocupado. Revela-se uma 

segunda camada de erotismo no quadrinho, o expectador-voyeur é apresentado a uma cena de 

morte em plena pletora sexual, o acesso pleno à continuidade por meio da morte orgástica.  

A explosão também serve de alegoria ao orgasmo, pequena morte, em francês, 

revelando outra camada de comicidade à página vista o tamanho da explosão, que se segue por 

toda a página. A relação erotismo e morte, tão antiga quanto o nascimento da pintura segundo 

Bataille (1987), é representada também no filme “O império dos sentidos” de Nagisa Oshima, 

em que um personagem é enforcado em meio ao gozo sexual. Segundo Janilto Andrade (2016), 

as cenas, ao representarem simultaneamente o prazer orgástico e o transe da vida para a morte, 

tentam demonstrar que o ser “é envolvido por um supremo estado de gozo inconsciente 

extrapolando do ser limitado, ingressando na beatitude do prazer sexual, que o arrebata, e, na 

morte, joga-o na imensidão da inconsciência, do não-ser” (ANDRADE, 2016, p.160).  

Erotismo e morte não se relacionam apenas quando a morte e o clímax da pletora sexual 

coincidem, o erotismo máximo. O erotismo se manifesta nas suspensões reguladas do interdito 

do assassínio como na guerra, no duelo, no sacrifício ou na vendeta. Segundo Bataille (1987, 

p.48) “A vendeta, como o duelo, tem suas regras. É, em suma, uma guerra cujos campos não 

são determinados pelo habitat num território, mas pela vinculação a um clã”. Tal qual ocorre 

na página 79 (Figura 33) do quadrinho, quando Ricky assassina a menina que está fazendo sexo 

oral em seu capanga e é prontamente repreendido: “Porra, não quando eu estou gozando” 

(CHAYKIN, 1991, p. 79). A reclamação não é quanto ao assassinato, justificado pela vendeta 

de Ricky e seus capangas contra Pollock, mas por ele acontecer enquanto se está atingindo o 

clímax sexual. O que acentua o erotismo da situação para o leitor/a-voyeur que assiste a cena, 

o cadáver, é, para o personagem, símbolo de uma angústia. O cadáver é origem de angústia ao 

ser humano pois é a imagem de seu destino, “ele é testemunho de uma violência que não só 

destrói um homem, mas destruirá a todos” (BATAILLE, 1987, p. 30). Contudo, o objeto que é 

fonte de angústia ao ser humano, o cadáver de outro humano, também o fascina (ibidem). Há 

também um caráter masoquista irônico no duplo sentido da resposta de Ricky ao reclame de 

seu capanga. “É um mundo duro!” (CHAYKIN, 1991, p. 79) exclama Ricky com um riso de 
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canto aparecendo entre seu bigode, acentuando a construção do mau-caráter viril que 

simplesmente parece não ser afetado pelo cadáver humano. Em algumas culturas e fases do 

pensamento mítico no ser humano o cadáver tinha o caráter de tabu, contagioso com a violência 

da morte a todo aquele que o tocasse. Faz-se necessário lembrar que, no pensamento mítico, a 

morte não é algo natural, mas sempre causada por algo, ou alguém.  

 

Figura 33 – Extrato da página 79 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991 

 

O cadáver como imagem do destino de todos os seres, estava também infectado com a 

causa de sua morte. E, conforme já dito anteriormente, na proibição há uma ambivalência de 

desejo, e o erotismo, longe de derrubar a regra, a legitima pela sua suspensão regulada. Ou, nas 

palavras de Rosemarie, na página 58 (Figura 34) ao testemunhar uma orgia com um cadáver: 

“Essa Ordem de Boniface é apenas uma desculpa para esse pessoal se fantasiar e transar… 

como nos anos 70” (CHAYKIN, 1991, p. 58, grifo do autor).  
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Figura 34 – Extrato da página 58 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991 

 

O que Rosemarie indica de forma sarcástica é: a Ordem de Boniface não derruba o 

interdito do sexo com cadáveres, ela cria rituais, com direito a figurinos, que suspendem, 

durante aquele momento, e apenas durante aquele momento, o interdito. “As festas asseguraram 

a possibilidade da infração e, ao mesmo tempo, a possibilidade de vida normal, consagrada à 

atividade ordenada.” (BATAILLE, 1987, p.74). O movimento da festa é oposto ao movimento 

do trabalho, se no movimento do trabalho a contenção e economia são demandados como 

condição de existência, o movimento da festa é o movimento do transbordamento e da ausência 

de limites. Como já mencionado no capítulo sobre erotismo e morte, a natureza não trabalha de 

forma econômica, e permite destruir-se para renascer em ciclo.  

 

A sexualidade e a morte são apenas os momentos intensos de uma festa que a natureza 

celebra com a multidão inesgotável dos seres, uma e outra tendo o sentido do 

desperdício ilimitado que a natureza executa contra o desejo de durar que é próprio de 

cada ser (BATAILLE, 1987, p. 41). 
 

Por outro lado, parte do movimento sexual é, também, ritmado, podendo-se compará-lo 

ao ritmo do trabalho. O erotismo, ainda que seja um flerte com o excesso dionisíaco é envolto 

em sua forma apolínea, e dentro da sociedade do trabalho toma, também, a forma e o ritmo 
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deste. Outra camada de significado é possível se extrair da cena, além do erotismo religioso 

evidente, Black Kiss é lançado em 1988, final da Era Reagan, e primeiro mandato de George 

W. Bush, o pai, nos Estados Unidos. Assim como Passolini em sua adaptação da obra de Sade 

denuncia os horrores do fascismo explicitando a violência das classes dominantes, Chaykin 

(1991), em Black Kiss, talvez faça uma metáfora do que foram os Anos Reagan de Guerra às 

Drogas, Guerra Fria e paranoias nucleares. Contudo é necessário salientar que para Passolini, 

em Saló, os 120 dias de sodoma, “o sexo é chamado a desempenhar em meu filme um papel 

metafórico horrível.” (PASOLINI, 1979, p. 2064), o sexo como metáfora de poder àqueles que 

estão subordinados a ele. Papel oposto ao da Trilogia da Vida, mal recebido no contexto em 

que estava inserido, sua trilogia anterior, “se, nas sociedades repressivas, o sexo também era 

uma zombaria inocente em relação ao poder” (ibidem). Cogita-se que as metáforas sexuais em 

Black Kiss transitem entre esses dois polos, de denúncia e de zombaria. 

Se a palavra obscena atua de forma a acentuar a transgressão retratada nas imagens, essa 

não é a única função da palavra e do texto na história. Segundo Groensteen (2015), o texto tem, 

entre outras atribuições, também uma função rítmica nos quadros. A quantidade de texto, a 

alternância entre os diálogos e a quantidade de balões conduzem o leitor e a leitora a um ritmo 

de leitura. Na página 10 (Fig. 32) a resposta da garota de programa não acontece no último 

quadro devido à falta de espaço no penúltimo. Ora, se o “sentido de um quadro pode ser 

informado e determinado tanto por aquilo que o precede, quanto pelo que o segue” 

(GROENSTEEN, 2015, p. 117), o texto é o arremate da piada nesse caso. É possível inferir que 

o punchline da piada é este devido o último quadro, a isca39 para a próxima página, que inicia 

com uma grande explosão. Logo, embora exista uma vetorização da leitura, ela não ocorre de 

maneira unívoca. Outro exemplo da função rítmica do texto nos quadrinhos acontece na página 

68 (Figura 35), os balões de fala sem direcionamento de qual personagem vem a fala indicam 

que o som vem do filme que está sendo projetado. É um filme pornográfico e os balões 

representam as falas de forma separada, dando a entender que estão sendo ditas no ritmo da 

relação sexual que está sendo projetada.  

 

 

39 Isca e Âncora são termos usados pelos quadrinistas para designar os últimos, e primeiros quadros 

respectivamente das páginas, Em que a isca prenderia o/a leitor/a para a próxima página, e a âncora o manteria até 

o final da página recém-chegada. 
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Figura 35 – Extrato da página 68 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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Além de função rítmica o texto também pode adicionar outras camadas de significado à 

narrativa. No segundo quadro da vigésima terceira página do quadrinho (Fig. 36) enquanto 

Ricky e Dagmar praticam sodomia, o recordatório40 abaixo do quadro revela o que aconteceu 

com o homem que ofereceu carona a Beverly Grove na saída do bar nas páginas anteriores da 

história: fora encontrado esquartejado. Enquanto o som da notícia aparece no recordatório, 

Dagmar pede a Ricky: “Me faça gritar” (CHAYKIN, 1991, p. 23), e logo após “me preencha 

com a sua carne” (ibidem). A palavra em inglês para designar carne meat, é também uma gíria 

para pênis. Quando Dagmar pede a Ricky para ser preenchida com sua carne, ela pretende 

acentuar o erotismo dos corpos pela palavra obscena, de forma redundante pede para ser 

preenchida pelo pênis de Ricky. Entretanto, de acordo com Bataille (1987, p. 61), “o que o ato 

de amor e o sacrifício revelam é a carne. O sacrifício substitui pela convulsão cega dos órgãos 

a vida ordenada do animal” (grifo nosso).  

 

Figura 36 – Extrato da página 23 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991 

 

40 Recordatório, texto, caixa de texto ou legenda são os textos que acompanham os quadros das imagens. Muitas 

vezes relatam o que o desenho mostra, ou recordam em que situação da história aquele personagem, ou cena está 

acontecendo. O recordatório pode trazer um diálogo entre o narrador e o personagem, ou entre narrador e leitor. 

As vezes também serve para trazer diálogos em off, de personagens que não aparecem na cena, muito comum em 

transições de cenas. No caso da cena citada o recordatório traz a voz em off do repórter do jornal que não aparece 

na cena. 
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Logo, se o sentido do quadrinho é determinado tanto por aquilo que o procede, quanto 

que àquilo que se segue (GROENSTEEN, 2015) é possível inferir uma segunda camada de 

simbologia em ser preenchida pela carne. O/a leitor/a inédito da obra ainda não sabe, mas 

Bervely é uma vampira, e responsável pelo homem esquartejado da notícia. Dagmar é obcecada 

por Bervely Grove e fez várias cirurgias para ser cada vez mais parecida com ela, Dagmar tem 

planos de realizar um ritual para se tornar uma vampira também com ajuda de Beverly que 

promete lhe transformar. É possível induzir que, devido à proximidade entre a notícia de 

esquartejamento e a cena de sexo de Dagmar, o pedido de ser preenchida pela carne seja uma 

metáfora ao desejo de Dagmar em ser como Beverly, ser preenchida por ela, pela carne dela. 

Dessa forma Dagmar modifica-se enquanto ser através do sexo, ritual erótico como devir para 

aquilo que se quer ser. A explosão orgástica do momento pode ser vista no desenho formado 

por meio dos pelos de Ricky, que curiosamente se espelha na planta sobre a cabeça de Dagmar. 

O ser humano como ser pleno da natureza durante a “pequena morte” da convulsão dos corpos 

em gozo é apenas um animal chafurdando em suas secreções. 

Visualmente, Chaykin reforça o erotismo no quadrinho principalmente por meio da 

incrustação, um requadro que acolhe outros quadros dentro de si (GROESTEEN, 2015). Em 

algumas cenas entre as personagens é comum a cena ser composta com quadros exibindo 

detalhes do ato sexual, a fim de justificar repetições que favoreçam o voyeurismo do/a leitor/a 

ou a exibição espetacular, em que, na pornografia, regularmente, acontecem ambos 

(FRAPPIER-MAZUR, 1999). Na página 38 (Figura 37), as incrustações exibem o momento 

em que Bev e Dagmar começam a se bolinar na frente de Cass Pollock. As incrustações dos 

quadros completam o sentido que será tomado à história na próxima página. Removendo os 

dois quadros incrustados, remanesce apenas Cass Polock prestes a se levantar e se desculpando 

por atrapalhar. Os dois quadros que compõem a incrustação ao final da página favorecem o 

voyeurismo do/a leitor/a permitindo uma visão privilegiada de Bev e Dagmar, e, no último 

quadro, o olhar que servirá como convite a Cass Pollock a se juntar, e ao leitor/a a passar a 

página. A cena é interrompida pelo final do interrogatório que os capangas de Ricky estavam 

fazendo para procurar Pollock. Há um ar cômico nesta interrupção, os antagonistas estão 

enfrentando dificuldades para achar o (anti)herói, que nesse momento está prestes a entrar em 

um ménage à trois. 
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Figura 37 – Extrato da página 38 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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A cena da orgia entre os protagonistas da história é retomada nas páginas 40 a 42 

(Figuras 38, 39 e 40) e o princípio de incrustação é utilizado para construir a narrativa do 

ménage à trois entre Bev, Dagmar e Cass. Essas páginas estão separadas por uma página 

composta de nove quadros regulares que passam a ideia de tempo contínuo, enquanto as 

incrustações reforçam os planos detalhes da ação que estão acontecendo simultaneamente. É 

possível inferir que a escolha de um layout canônico em meio a duas páginas carregadas de 

incrustações e onomatopeias aconteça devido a promessa do layout canônico se dispor de 

maneira transparente direcionando o leitor/a diretamente para o conteúdo da narrativa. Além de 

conseguir dilatar o tempo da narrativa a fim da contemplação do leitor/a voyeur da orgia que 

acontece em suas mãos. No primeiro quadro da página, Pollock aparece indo em direção a uma 

das garotas que está de quatro, sete quadros depois ele está quase na mesma posição, mas agora 

com as garotas em posição de felação mútua e Cass agora sodomizando uma delas. O que leva 

o/a leitor/a a entender que todas as sete cenas aconteceram nesse intervalo. Além de se 

apresentar como um dispositivo transparente, o layout canônico, dilata o tempo e uniformiza o 

ritmo de leitura, antes de subvertê-lo novamente nas páginas seguintes. A escolha do layout dos 

quadros contribui para o ritmo de leitura do espectador da história, um jogo de aceleração e 

desaceleração rítmica na leitura tal qual o ritmo da relação sexual que está sendo representada 

no quadrinho.  
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Figura 38 – Extrato da página 40 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991 
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Figura 39 – Extrato da página 41 da obra analisada 

 

Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991 
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Figura 40 – Extrato da página 42 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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A palavra obscena reforça o caráter transgressor do proibido quando Cass agradece a 

deus e é repreendido por uma das personagens “porra nenhuma, agradeça a nós” (CHAYKIN, 

1991, p. 41 com grifos no original). E logo em seguida a convida para sodomizá-la. A 

transgressão religiosa é notória e, na página seguinte, a relação entre erotismo e morte se 

evidenciam ainda mais por meio da palavra obscena. Quando Cass está próximo a atingir o 

clímax sexual ele confessa “nem pensar no holocausto está me ajudando” (CHAYKIN, 1991, 

p. 42 com grifos no original). É sabido que Pollock é um judeu, e é no mínimo cômico – ainda 

que seja aquele riso com culpa – que Pollock se atreva a pensar no maior genocídio de seu povo 

durante o sexo, mais especificamente para fazer durar o momento, destacando o caráter de 

transbordamento da festa durante o erotismo dos corpos. Se abordada a partir do ponto de vista 

narrativa, o ménage à trois entre Dagmar, Beverly e Pollock representa o momento em que o 

herói é ungido para realizar a sua tarefa, o sexo é o rito. As onomatopeias seguem o enredo 

narrativo auxiliando o/a leitor/a na vetorização da leitura a fim de não perder o arremate da 

piada, que acontece em pleno gozo sexual novamente. Cass Pollock descobre que Dagmar é 

uma transexual não-operada, no exato momento que tem uma foto sua registrada com uma 

câmera de revelação instantânea. Luiz Carlos de Oliveira Junior (2015), ao analisar o filme a 

erva do rato, vai digredir sobre o ato fotográfico e o impulso de morte de registrar um retrato. 

Para o autor (2015, p. 388): 

 

O que a fotografia fixa, então, não é o corpo, mas esse outro do corpo, esse devir-

imagem que ele assume de modo a se preparar para sua representação em retrato (...). 

Em última instância, o que está em ação é um trabalho de morte, que se dá na 

passagem do índice ao ícone. 
 

A relação entre erotismo e transgressão se faz evidente mais uma vez por meio do 

obsceno, do transgressor e proibido registrado em retrato, a prova do pecado. E a sua estreita 

relação com a morte é a partir da redução do ser à condição da ação que fazia durante o registro 

daquela imagem. A orgia exige a equivalência dos participantes e, para tanto, a negação do 

aspecto individual, tanto pessoal quanto dos/as participantes. Ambos se tornam parte um do 

outro e, ao mesmo tempo, tornam-se seres modificados em devir. A exigência da máscara para 

adentrar à orgia ritual da Ordem de Boniface na página 65 (Fig. 41) talvez siga o mesmo 

princípio de eliminação da individualidade. E por esse motivo a orgia, segundo Bataille (1987), 

é um movimento decepcionante por excelência. Pois, “a orgia é aparentemente supressão dos 

limites, mas não pode fazer com que não sobreviva nada de uma diferença entre os seres a que, 
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por outro lado, está ligada a atração sexual” (BATAILLE, 1987, p.85). Então é possível inferir 

uma nova camada de transgressão erótica na cena fotografada por Dagmar.  

 

Figura 41 – Extrato da página 65 da obra analisada 

 

Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991 

 

Pollock, como imagem do herói heterossexual41, é não apenas enganado a participar de 

uma orgia sexual com uma transexual, como teve uma foto registrada desse momento. A orgia, 

que rompe com todos os limites do ser humano, exceto o da atração sexual, pode-se dizer que 

tenha obtido êxito, pois Cass, estereótipo de heterossexual, consegue transgredir, ainda sem 

saber, esse limite. Embora enganado a acreditar que Dagmar era uma mulher cisgênero, e por 

isso se sentido atraído a participar da orgia, Bataille (1987, p. 85) é enfático ao afirmar que “o 

objeto do desejo é diferente do erotismo. Não é todo o erotismo”. E ainda que o erotismo seja 

atravessado pelo objeto de desejo, Bataille (1987, p. 85, grifo do autor) conclui que um corpo 

 

41 “Cass Pollack de "Black kiss", assim como Reuben de "American Flagg!", foi criado com base em astros de 

Hollywood. - Falam muito do estilo meio quadrado dos queixos dos meus personagens. Já ri quando disseram que 

meu desenho é cubista. O visual de meus personagens masculinos principais é uma mistura de Henry Fonda, James 

Garner e William Holden. E as mulheres evocam Lee Remick. São arquétipos. Meus arquétipos” (CHAYKIN, 

2011). 
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nu “é às vezes a imagem do erotismo”. O erotismo consiste na suspensão temporária do 

interdito, e, também, como imagem do devir, da transformação do ser por meio do sexo. O herói 

viril heteronormativo que acaba por fazer sexo com uma travesti. 

Se do erotismo é possível afirmar que ele é a afirmação da vida até na morte 

(BATAILLE, 1987). é porque o que impulsiona a repetição erótica é a busca por continuidade, 

está só possível diante da morte. Contudo, nessa tentativa fracassa de alcançar a continuidade, 

o ser se modifica em constante devir, transformando o ser, que de certa forma é, também, 

morrer. O erotismo é melhor sucedido então quanto mais se aproximar da morte, mas sem 

alcançá-la. Nas páginas 30 (Figura 42) e 19 (Figura 43) de Black Kiss temos as incrustações 

como guias de leitura, mas também como reforço do erotismo da cena. Se no layout canônico 

a leitura segue uma respiração ritmada, nos layouts das páginas citadas a respiração é ofegante 

e anárquica, de quem desafia e de quem foge da morte respectivamente. Na página 30, enquanto 

os quadros retangulares narram a fuga espetacular de Cass Pollock, as incrustações mostram 

detalhes do rosto do protagonista e reações de quem está enfrentando dificuldades ao fugir dos 

assassinos. As figuras 43 e 44 narram o desenrolar do primeiro encontro entre Cass e Beverly.  

Os quadros contam a história do carro em alta velocidade pela estrada, sabe-se que é 

Cass Pollock tentando se concentrar na estrada enquanto Bevely Glove pratica felação com ele. 

As incrustações da página exibem uma visão privilegiada do rosto de Beverly fazendo sexo oral 

em Cass, reforçando erotismo dos corpos ao permitir visão beneficiada ao leitor/a voyeur. É a 

representação gráfica da fantasia de velocidade e carros com mulheres sexualmente disponíveis 

aos homens – desafio à morte em conjunto com prática sexual. A página dispõe de ritmo 

intenso, reforçado pelas incrustações e o carro em velocidade, oposto aos primeiros quadros da 

página seguinte (Figura 44). A repetição dos quadros na primeira tira da página desenvolve um 

ritmo mais dilatado, quase calmo. A onomatopeia do carro freando se confunde com os gemidos 

de Cass e o tempo e a ação parecem suspensos nesses seis quadros que se repetem 

alternativamente, gerando um efeito de rima entre os quadros. Do ritmo de fuga ao ritmo de 

êxtase sexual, os quadros guiam o leitor acelerando ou dilatando seu tempo de leitura, como em 

um jogo sexual de tensões e resoluções e alternâncias de ritmos, para então suspender o tempo, 

no orgasmo do protagonista. 
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Figura 42 – Extrato da página 30 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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Figura 43 – Extrato da página 19 da obra analisada. 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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Figura 44 - Extrato da página 20 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991 
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O efeito de rima a partir do entrelaçamento de quadros contíguos é uma forma de 

reforçar o erotismo por meio das técnicas disponíveis do romance gráfico. Em uma história em 

quadrinhos nenhum quadro é repetido sem que sofra uma pequena modificação. As rimas 

podem acontecer pela repetição de quadros como no caso das incrustações na Figura 43 ou nas 

repetições alternadas dos quadros na Figura 44 simbolizando o orgasmo de Cass. As rimas 

visuais podem ocorrer de diversas formas, inclusive na repetição de determinadas cores em 

determinados quadros. Como no quadrinho analisado há ausência de cores, deter-se-á nas rimas 

por meio de repetições, como os casos das Figuras 44, 45 e 46.  

Na Figura 45, as incrustações servem, além de demonstrar o protagonista perdido em 

meio à orgia, uma rima que guia o/a leitor/a de um lado ao outro da página além de induzir uma 

relação de leitura em movimento ritmado com a folha. O formato não-canônico da página 

precedendo o layout canônico de 15 quadros dilata o tempo e modifica o ritmo da narrativa. Os 

quadros se repetindo alternativamente na Figura 46 dilatam o tempo para contar a história da 

epifania de Cass Pollock, ao mesmo tempo que formam rimas visuais entre cenas do filme com 

as silhuetas de Magda, líder do culto, praticando felação em Cass, e cenas do rosto de Cass em 

primeiro plano descobrindo que o filme projetado é o que ele precisa surrupiar.  

A fim de controlar o caminho que o/a leitor/a faria da história, Chaykin (1991) se utiliza 

de onomatopeias tanto para simular a presença de sons na história visual, quanto para dar ritmo 

e vetorização na leitura da história. Quando Cass descobre que o filme que está sendo exibido 

é o que ele precisa roubar, a página seguinte retrata a ação de roubá-lo e a cena se completa no 

último quadro da página 71 (Fig. 47) intitulado “A TRAIDORA” (CHAYKIN, 1991, p.71). 

Chaykin (1991) substitui o que seria resolvido em, pelo menos, dois quadros – um alcançando, 

e outro fugindo com o filme - pelo auxílio das onomatopeias “WHIRRR” e 

“SKRRRRIIITTSHCSHCSH” que narram o barulho do filme rodando até ser roubado por Cass, 

respectivamente. A cena é estática, mas não há como negar o movimento quase natural que os 

olhos fazem repetindo a fuga de Casss, com o rosto já fora de quadro e a mão no filme arrancado 

do projetor. Na página 5 (Fig.48), a onomatopeia “SNAPP!click” relata que a música voltou a 

tocar, os três primeiros quadros sugerem uma leitura vertical a partir dos balões. Nos dois 

quadros que se seguem há uma sugestão de leitura horizontal que pode ser possível tanto da 

esquerda para a direita, quanto da direita para esquerda. A imagem guia o/a leitora e as 

onomatopeias vetorizam o sentido da ação, o barulho da bola quicando e o carro freando 

simulam o movimento que a ação aconteceu na história. 
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Figura 45 – Extrato da página 68 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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Figura 46 - Extrato da página 70 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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Figura 47 - Extrato da página 71 da obra analisada  

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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Figura 48 - Extrato da página 70 da obra analisada 

 

Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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Todavia, não apenas vetorizando o sentido de leitura a onomatopeia faz parte dos 

quadrinhos, “as onomatopeias (…) são elementos importantes para a construção da narrativa” 

(MEIRELLES, 2015, p. 62). A representação da oralidade é provavelmente uma das mais 

importantes funções da onomatopeia para os quadrinhos, dito isso, a escolha das onomatopeias 

pode corroborar a transparência do dispositivo e auxiliar na imersão do/a leitor/a na narrativa. 

Em um rico artigo sobre a função das onomatopeias e interjeições na construção da narrativa 

em quadrinhos, Selma Meireles (2015) aponta a importância de diferenciação entre ambas. 

Dado que usualmente nos estudos sobre quadrinhos a onomatopeia é conceituada como 

qualquer imitação do som por meio de caracteres gráficos, Meireles (2015) designa que 

enquanto as onomatopeias são imitações de sons externos, as interjeições seriam palavras ou 

sintagmas emitidos com entonação peculiar, estando normalmente ligadas aos personagens. 

Desta forma, a tipologia “A TRAIDORA” na Figura 47 é uma interjeição do grito dos 

expectadores da orgia ao ver Beverly Glove no filme que estava sendo projetado. Diferente das 

onomatopeias que encerram a página e narram o roubo do filme por Pollock. Contudo não se 

pode inferir que a interjeição “A TRAIDORA” tenha apenas a camada de representação de 

indignação/surpresa dos/as participantes da orgia. A tipologia aparece sob Magda assim que ela 

descobre praticar a felação com inimigo, revelando assim uma possível interpretação ambígua. 

A tipologia ganha, para além do efeito sonoro de interjeição, contornos de título da página. 

Magda, mais à frente na narrativa, se revelará neta de Beverly e pedirá para ser transformada 

em Vampira também revelando-se assim “a traidora” da Ordem de Boniface. Longe de ser um 

preciosismo conceitual, Meireles (2015), ao longo de seu artigo, assevera a importância 

narrativa das onomatopeias e interjeições para a função narrativa da história ao demonstrar 

como a modificação, ou substituição delas podem determinar a interpretação da história. 

Assim as tipologias de interjeição e as onomatopeias podem contribuir para a narrativa 

além de sua função de dirigir a atenção do/a leitor/a para determinado ponto. A onomatopeia 

como forma de acentuação do erotismo da cena pode ser vista nas Figuras 43 e 44. Na página 

19, a onomatopeia “VROOOOOOOOM” (Chaykin, 1991, p. 18) vetoriza a leitura e indica que 

o carro acelerou, demonstrando que Beverly Grove, a loira que ganhou carona, conseguiu 

convencer Cass a “chegar em casa em uma hora (…) e depressinha” (ibidem, p. 18). Mas há 

também uma outra camada de significação na onomatopeia, que ilustra o erotismo da cena. A 

cena do carro acelerando é precedida por uma incrustação do rosto de Beverly ao se aproximar 

do zíper de Cass Pollock, mas ainda sem praticar a felação, como ocorre nas demais 

incrustações que se seguem na página.  
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Dito que a última frase de Beverly na página anterior é um desafio a Pollock, “aposto 

que consigo te convencer a ir até lá” antes de se agachar em direção ao pênis de Cass, é possível 

interpretar a onomatopeia de aceleração como uma metáfora para a ereção de Cass Pollock. Da 

mesma forma que a mesma onomatopeia para carro freando é utilizada na página seguinte para 

simbolizar o orgasmo de Pollock. A onomatopeia se confunde aos gemidos de Cass Polack, que 

dirigia em alta velocidade recebendo sexo oral de Beverly Glove, e ganha uma segunda camada 

de significado, de certa forma obscena. O quadro anterior é uma incrustação de Bev, com a 

boca aberta, pedindo “bem na minha boca” (CHAYKIN, 1991, p. 18), e o quadro seguinte é a 

cena onomatopéica da freada que exibe Bervely Glove satisfeita porque o motorista atendeu a 

seu pedido de chegar ao gozo sexual. A onomatopeia é a acentuação do erotismo ao 

simultaneamente representar a chegada do carro à garagem, como à chegada ao êxtase sexual, 

o gozo.  

A escalada de violência e morte toma proporções cada vez mais irracionais no decorrer 

da história e tem por objetivo a abertura no instante de continuidade. “Por definição, o excesso 

está fora da razão. A razão se liga ao trabalho, à atividade laboriosa, que é a expressão de suas 

leis. Mas a volúpia zomba do trabalho, (...) mesmo se a atividade voluptuosa é considerada útil, 

ela é excessiva em sua essência.” (BATAILLE, 1987, p. 111). A escalada de violência é a 

tentativa de captar o excesso que não se contém às regras civilizatórias, ou mesmo ao 

reconhecimento do outro. O excesso que só pode ser alcançado na representação imagética sob 

o risco de aniquilamento de nossa humanidade. Bataille (1987) ao citar Maurice Blanchot sobre 

a negação do outro diante da irracionalidade do excesso diz:  

 

A única regra de comportamento é, pois, que eu prefiro tudo o que me deixa feliz e 

pouco estou ligando para o que pode resultar de ruim para o outro. A maior dor dos 

outros conta sempre menos que o meu prazer. Que importa se eu devo comprar o mais 

fraco gozo através de um conjunto inaudito de perversidades. O gozo me excita, está 

em mim, ao passo que o efeito do crime não me toca, está fora de mim (BLANCHOT 

citado por BATAILLE, 1987, p. 110). 
 

Repete-se a relação gozo sexual, transe de morte colocada anteriormente com o adendo 

da negação do outro diante da própria vontade. Em outras palavras, é o motivo pelo qual, 

segundo Hunt (1999, p. 36), “ninguém foi capaz de superar Sade, pois ele explorou realmente 

a derradeira possibilidade lógica da pornografia: a aniquilação do corpo – base real do prazer – 

em nome do desejo”. Tortura, assassinato, pedofilia, parricídio, estupro, e demais perversidades 

já foram exploradas por Sade em seus romances. De certa forma, o que Chaykin (1991) traz de 
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inovador não é tanto no que concerne aos temas, mas sua aplicação deles no meio narrativo das 

histórias em quadrinhos.  

As cenas de estupro e violência que acontecem nas páginas 80, 88, 90 e 91 (Fig. 49, 50, 

51 e 52) que compõem o clímax de violência do quadrinho podem ser lidas a partir da linguagem 

paradoxal de Sade e do sacrifício sob a ordem do erotismo religioso. De início, é importante 

ressaltar que, para Bataille, o sistema de Sade, de negação do outro em prol do prazer é uma 

forma de erotismo destinada a ruir e, alerta: admirar Sade é adoçar seu pensamento. Segundo o 

pensador francês as regras do método sádico, se seguidas,  

 

(…) seria a negação dos princípios sobre os quais a humanidade se funda. Devemos 

de alguma maneira rejeitar aquilo cujo objetivo seria a ruína de nossas obras. Se 

nossos instintos nos levam a destruir a própria coisa que edificamos, é preciso que os 

condenemos — e nos defendamos deles (BATAILLE, 1987, p. 120). 
 

Por outro lado, Sade trouxe a denominação de um instinto humano, “sendo o conjunto 

geralmente chamado, com horror, de patológico.” (ibidem, com grifos no original). Sade 

nomeou o excesso que pertencia ao ser humano, e que antes estava reservado aos cultos e 

sacrifícios rituais. Segundo Bataille, Sade permitiu ao ser humano conhecer o seu excesso, 

descobrir que o que “mais violentamente nos revolta está em nós” (ibidem, p. 128). Embora 

seja importante salientar que a obra de arte não está engessada pela teoria. Ainda que a teoria 

colabore para análise e interpretação aprofundada da obra, a arte sempre excederá qualquer 

tentativa de aprisionamento teórico. 

Se antes o mundo profano e o mundo sagrado eram protegidos um do outro, no método 

sádico essas barreiras se destituem em prol do prazer. O sacrifício presente no mundo sagrado 

estava restrito a rituais sob a preocupação de seus efeitos se reduzirem a um círculo fechado. 

Ergue-se uma barreira intransponível entre o mundo profano do trabalho e o mundo sagrado. A 

dissolução dessas barreiras é a dissolução do ser humano, ou a transformação em outra coisa. 

O método de Sade exige que para a paixão seja transformada em energia é necessária uma 

mediação em que ocorrerá um momento necessário de insensibilidade, para que a paixão se 

torne então a maior possível. Com efeito, a apatia não atinge apenas as paixões parasitárias, 

como também impede a espontaneidade de qualquer paixão (BATAILLE, 1987). Desta forma, 

as volúpias normais não mais satisfazem o sádico que agora goza de sua insensibilidade, 

aniquilou-se toda capacidade de prazer. “A partir do princípio de negação do outro que Sade 

introduz, é estranho perceber que, em última instância, a negação ilimitada do outro é negação 

de si” (BATAILLE, 1987, p. 114). Portanto, é essencial ao ser humano recusar a violência do 
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movimento natural, embora a recusa longe de ser uma ruptura caracteriza-se mais por um 

acordo. O acordo erótico é um acordo humano. 

 

Figura 49 - Extrato da página 80 da obra analisada 

Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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Figura 50 - Extrato da página 88 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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Figura 51 – Extrato da página 90 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991 
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Figura 52 – Extrato da página 91 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 
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A página 81 (Figura 53) retrata o excesso ritualístico quando Dagmar revela seu plano 

de se transformar em uma vampira, e sacrifica seu gato, o mesmo que aparece na primeira 

página da história.  

 

Figura 53 – Extrato da página 81 da obra analisada 

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991 

 

Ela pendura o gato pelas tripas em cima de Cass Pollock enquanto conta a história de 

sua relação com Bev, a vampira que prometeu transformá-la esta noite. O sacrifício do gato é a 

abertura no instante de continuidade a partir do ser imolado. Seja na ordem do sacrifício 

(erotismo religioso), ou na atividade erótica do erotismo dos corpos, o que se procura, ainda 

que brevemente, é o instante de continuidade deflagrado a partir da desordem do ser naquele 
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instante, O que permite ao ser escapar momentaneamente do cárcere da descontinuidade 

(FONSECA, 2014). E ao tentar tornar-se contínuo o ser se modifica tornando-se outro, este é o 

devir erótico. Andréa Barbosa Osório Sarandy (2010), em seu artigo sobre os aspectos 

simbólicos sobre o gato pontua que até o século XVIII eram comuns na Europa os sacrifícios e 

torturas de gatos em procissões e festas. No Camboja há uma procissão de cantante em que 

rega-se o gato a fim de que seus miados comovam Indra a obter chuva. “O gato, portanto, está 

ligado à seca, que por sua vez, evoca a noção de caos primordial, de prima matéria não 

fecundada pelas águas superiores (CHEVALIER, GHEERBRANT, 1989, p. 462, grifos dos 

autores). Para a etnia indígena Pawnees da América do Norte o gato é símbolo de 

engenhosidade e sagacidade, um observador ponderado e malicioso que sempre alcança seus 

fins e por esta razão é um animal sagrado só podendo ser morto em rituais com finalidade 

religiosa. Na África Central, alguns povos exaltam os dons da clarividência do gato (ibidem, p. 

463). Em todos os casos é interessante apontar que o gato é um animal entre dois mundos. 

Para além da relação tradicional entre os animais e bruxaria, segundo Osório Sarandy 

(2010), os animais estavam ligados à forma que as feiticeiras tomavam quando iam praticar 

seus atos sem serem reconhecidas, mas também o momento de conseguir capturá-las (OSÓRIO 

SARANDY, 2010). Entretanto, outro ponto interessante é levantado pela autora: na língua 

francesa gato significa também a genitália feminina. Dagmar é uma transexual obcecada por 

Beverly Glove que “queria ser ela... de todas as maneiras que pudesse” (CHAYKIN, 1991, 

p.85) e que apenas não se tornou uma transexual operada a pedido de Bev, que considera seu 

pênis uma ponte entre ambas. O gato, nessa perspectiva, ganha uma nova camada de 

significação a partir da destruição da diferença – a genitália feminina – entre Dagmar e Bervely. 

Segundo Chavalier e Gheerbrant, a vulva “é o símbolo da abertura às riquezas secretas e aos 

conhecimentos ocultos” (1989, p. 965) e, tal qual o gato, serve como uma ponte entre dois 

mundos. A destruição do gato, ou da genitália que diferencia Beverly e Dagmar, é a destruição 

de sua diferença entre ser banal e ser vampiresco com acesso aos poderes sobrenaturais. É o 

devir de transformação por meio do ritual erótico do sacrifício e do sexo. Osório Sarandy 

(2010), ao observar a ambiguidade da relação entre o gato e o ser humano, e seu uso ritualístico 

desde o século XVI, revela que o gato serve como bode expiatório em ritos de limpeza. “Toda 

uma série de formas de torturar gatos consistia, na verdade, em livrar-se da feitiçaria ou das 

feiticeiras.” (OSÓRIO SARANDY, 2010, p. 238). Dessa forma, é possível inferir que o 

sacrifício do gato simboliza a limpeza da oferenda, Cass Pollock ao ritual que transformará 

Dagmar. E também há uma supressão da diferença entre Dagmar e Bervely, revelando outra 

camada de simbolismo para a expiação religiosa de Dagmar, que agora se tornará igual a Bev, 
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será como ela, ou até uma extensão dela, ou seja, ambas se tornarão uma substância una e 

indivisível, duas deusas encarnadas em um só ser. 

Destaca-se que por meio das incrustações na página 90 (Figura 51), há uma prévia do 

encontro das cinco personagens centrais da trama. Enquanto os quadros de fundo revelam 

primeiro a casa de Dagmar, depois duas cenas de trânsito e encerra-se com o mesmo plano da 

casa de Dagmar. A repetição do plano da casa de Dagmar forma uma rima visual e reforça a 

ideia de que as personagens, nas incrustações, se encontrarão na casa. As incrustações exibem 

Dagmar e Ricky nos quadros superiores, Magda no quadro central e, nos quadros inferiores, 

Beverly e Cass Pollock, o último apenas em um quadro escuro representando o personagem 

amarrado no quarto acima do cômodo onde estão Dagmar, Ricky e seus capangas.  

Na página seguinte há uma rima visual entre cenas em close de Dagmar sendo estuprada, 

e de Cass amarrado na cama. A rima é “quebrada” por uma incrustação do olho de Cass aberto 

como quem se surpreendeu com algo. Essa incrustação está sob o quadro que, supõe-se, seria 

Cass amarrado de acordo com a sequência. E o último quadro da página não faz parte da rima, 

de forma quase grosseira ela interrompe a rima da página. O/a leitor/a que prosseguir na 

narrativa descobrirá que se trata de Beverly, e que ela em breve se vingará de todos os 

estupradores de sua namorada. Logo, pode-se inferir que a quebra na rima é uma espécie de 

prelúdio à interrupção que ocorrerá, tal qual o quadro interrompeu a rima. Essa cena também 

serve de prelúdio entre o mundo harmônico dentro da cidade, em seus padrões de normalidade, 

que se tronará caótico a partir da chegada de Bervely, como vai se descobrir, vingará sua 

namorada Dagmar. 

Howard Chaykin já havia desenhado outra cena de estupro em 1978, em uma cena de 

Cody Starbuck (Figuras 54 e 55). Cody Starbuck, para além da semelhança do protagonista com 

Rubeam Flagg, parece um protótipo de American Flagg e narra, uma ficção científica em um 

futuro distópico. Na cena em questão, Cody Starbuck está em um planeta desconhecido e 

presencia a festa de reconquista de um território com a condenação de Theo, chefe dos rebeldes. 

A condenação consiste em transformar o inimigo, após modificações genéticas, em um homem 

cabeça de touro com um pênis de 81,28 cm. Após isto, amarrar Jocelyn, sua esposa, para que 

ele, fora de si, devido as modificações genéticas, “foda Jocelyn até ela virar uma geléia (sic) 

vermelha” (CHAYKIN, 1978, p. 19, tradução nossa). E no momento do gozo sexual, esse 

minotauro reencarnado tem sua cabeça cortada em uma arena que lembra um Coliseu. A 

similaridade com o mito de Teseu e o Minotauro é notória. “Na tradição grega, os touros 

indomados simbolizavam o desencadeamento sem freios da violência” (CHEVALLIER, 

GHERBRANT, 1989, p. 891), mas também estão ligados à fertilidade, pois no zodíaco é um 
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signo ligado aos instintos de conservação e de sensualidade com “propensão exagerada aos 

prazeres” (ibidem). Na mitologia simboliza um estado psíquico de dominação, quando Minos, 

envergonhado, manda construir um labirinto para o esconder. Entretanto, o desejo culpado de 

Pfísiade é também responsável pela perversidade de Minos, simbolizando também o erro 

recalcado no interior do labirinto do inconsciente, desta forma “o mito do minotauro representa 

o combate espiritual contra o recalque” (ibidem, p. 611).  

 

Figura 54 – Extrato da página  15 de Cody Starbuck, 1978 

 

Fonte: The Bronze Age of Blogs. Disponível em http://bronzeageofblogs.blogspot.com/2009/08/cody-

starbuck.html. Último acesso: 29 Nov. 2019. 
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Figura 55 – Extrato da página 16 de Cody Starbuck, 1978 

 
Fonte: The Bronze Age of Blogs Disponível em: <http://bronzeageofblogs.blogspot.com/2009/08/cody-

starbuck.html > Último acesso: 29 Nov. 2019. 

 

O termo utilizado por Chaykin, “red jelly” (CHAYKIN, 1978, p.19), é repetido na 

página 105 (Fig. 56) de Black Kiss. Há o uso da palavra obscena, ironizando o destino daquele 

corpo, ser dilacerado até não mais ser, até se transformar em um amontoado de geléia vermelha. 

Mas há também que se atentar para o simbolismo da cor vermelha, que é frequentemente ligado 
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ao sagrado do nascimento, e ao sangue da morte, segundo Chevallier e Gherbrant “estão ligados 

pelo mesmo simbolismo: representam o ventre onde morte e vida se transmutam uma na outra” 

(1989, p. 944). Dito isso, é possível inferir que a representação da violência sexual em Chaykin 

pode representar um estado de metamorfose do ser, para, a partir da desordem, transformar-se. 

Por outro lado, é notória a preferência de mulheres, principalmente mulheres trans como 

sujeitas de violência. Ainda que a arte permita sublimar os instintos de forma menos destrutiva 

há de se questionar a recorrência de mulheres, cis ou trans como personagens sujeitas de 

violência em suas histórias. 

 

Figura 56 – Extrato da página 105 da obra analisada  

 
Fonte: CHAYKIN, Howard. Black Kiss, Editora Toviassú, 1991. 

  

Destacando-se os aspectos poéticos da prancha desenhada por Chaykin (1991), é 

possível se esquecer de que se trata da representação de um crime hediondo em uma publicação 

pornográfica, que entre outras funções pretende chocar, mas também excitar seus/suas leitores. 

Questionar-se-á então se a imaginação é o melhor caminho para dar vazão ao excesso presente 

no ser humano, como no erotismo religioso? Este ponto de inflexão é o paradoxo da linguagem 

de Sade. A violência é insensível à linguagem, ou melhor, a linguagem não admite a violência 

de forma gratuita. Tal qual o pensamento mítico recusava-se a aceitar a morte sem causa, a 

violência, na civilização avançada, não aparece gratuitamente – ela exerce uma função de 
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modificação do sujeito, numa busca incessante por tornar-se o-que-se-é, ou seja, faz parte dessa 

busca do ser humano pelo devir. A linguagem comum não se permite a expressão da violência, 

exceto por meio de um erro, uma causa.  

A violência se limita ao desprezo silencioso das palavras, ou a permeá-las 

silenciosamente, como afirma Bataille (1987, p. 122), “o silêncio não anula aquilo que a 

linguagem não pode afirmar: a violência não é menos irredutível que a morte”. Esse é o 

paradoxo da linguagem sádica, a linguagem de Sade é a linguagem da recusa absoluta do outro, 

do homem soberano e solitário que não se permite a lealdade “para com outrem que é a lógica, 

a lei, o princípio da linguagem” (BATAILLE, 1987, p.124). Logo, aquele que fala, por mais 

violento e sádico que seja, “não deixa de infringir a solidão a que a negação dos outros o 

condena” (ibidem). Desta forma, quando Sade expressa essa violência por meio da linguagem, 

transforma-a no que ela não é, em uma violência racionalizada, em uma vontade refletida, ou 

seja, no que ela se tornará. Bataille (1987) chega a dizer que a linguagem de Sade afasta os 

seres humanos da violência. Segundo Žižek (2010), estupradores não fantasiam com o estupro 

de suas vítimas, pelo contrário fantasiam que conseguem ter relações dentro dos padrões, que 

são gentis. Argumenta-se a favor da descrição da violência gratuita como forma de erotismo, 

um esforço de refrear o excesso que há de natural no humano e direcioná-lo para movimentos 

não-destrutivos. Entretanto, há de se pensar sobre a ausência de violência na linguagem. 

Vladimir Safatle (2017), em seu livro Só mais um esforço, em referência a obra de 

Sade42, ao debater sobre a incorporação de forças anti-institucionais no jogo político argumenta 

ser mister que o consenso gramatical seja imposto à força, pois é o consenso gramatical quem 

define os limites da capacidade de transformação política. Em outras palavras, o consenso 

gramatical é a ordem de valores que compõe uma sociedade. E, segundo Safatle (2017, p.116), 

“não há nada mais autoritário do que dizer: ‘Posso ouvi-lo, mas desde que você fale a minha 

língua, que compartilhe meus valores’”. Desta forma, a linguagem sádica, permite menos um 

afastamento da violência que uma modificação do ser por meio da busca erótica por 

continuidade. Para Bataille (1989, p. 109) “a desordem sexual decompõe as figuras coerentes 

que nos estabelecem, para nós mesmos e para os outros, enquanto seres definidos”. A vista 

disso, a busca por continuidade, só possível na morte, é o devir erótico de transformação do ser. 

De morte e ressurreição. De supressão da diferença entre o ser o outro 

Quando Dagmar diz que o estupro talvez tenha sido a melhor transa de sua vida, Chaykin 

(1991) tenta aliviar a consciência do/a leitor/a que agora é cúmplice do crime hediondo que 

 

42 “Franceses, só mais um esforço. Se quiseredes ser republicanos” (SADE citado por SAFATLE, 2017, p. 10). 
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aconteceu nas últimas páginas. Do ponto de vista de Dagmar, não há nada mais inverossímil, 

segundo Žižek (2010) “embora algumas mulheres realmente devaneiem que estão sendo 

estupradas, isso não apenas não legitima em absoluto o estupro real, mas o torna ainda mais 

violento” (p.70) e citando Freud, Žižek (2010) conclui que se aquilo que é de maior objeto de 

desejo do humano em suas fantasias lhe for apresentado na realidade eles, apesar de tudo, 

fogem. Por outro lado, “nada seria mais inútil que levar Sade à la lettre, a sério” (BATAILLE, 

1989, p.98), o mesmo pode-se dizer de Chaykin provavelmente. Assim como em Sade, o 

diálogo é um mecanismo fundamental para expressão da sua filosofia, a função dos personagens 

em Chaykin (1991) segue o mesmo caminho,  

É como se os libertinos fizessem pausas em suas orgias para efetuar a reflexão, 

verdadeiro objetivo do gozo. Se o corpo em si, afastado do regime de expressão, nada diz, lhe 

é permitido apenas agir, essa ação estará condicionada a uma mente, um discurso. As reações 

do corpo são incapazes de dizer tudo, cabendo à mente, ao discurso, à realização da função de 

dizer, enquanto o corpo permanece mudo sob o controle da mente (CASTRO, 2006). A vítima 

do mestre libertino é desprovida de linguagem e capacidade de qualquer diálogo, por outro lado, 

o mestre se apropria do corpo e o entende em suas funções e desejos. Assim sendo, colocar 

Dagmar para falar sobre sua violência é uma tentativa de aliviar a violência sofrida e dar poder 

à personagem. 

Pois, segundo Castro (2006, p.124) “a capacidade de dialogar não define somente que o 

personagem possui grande sabedoria; evidencia um poder sem limites”. É preciso enxergar 

Dagmar para além do papel de vítima da violência, mas talvez, como mestre que entende as 

funções e desejos do corpo, não apenas os vivendo, mas sendo capaz da reflexão sobre eles. O 

estupro, dentro da narrativa, pode ser lido como alegoria do ser arrebatado, segundo Bataille: 

 

Ser arrebatado não é sempre ativamente a ação de um objeto de uma paixão. O que 

destrói o ser também o arrebata; o arrebatamento, por outro lado, é sempre ruína de 

um ser que se impusera os limites da decência (…) Há na sensualidade uma 

pertubação, um sentimento de ser afogado, análogo ao mal-estar que os cadáveres 

exalam, Em contrapartida, na pertubação da morte, alguma coisa se perde e nos 

escapa, uma desordem começa em nós, uma impressão de vazio, e o estado no qual 

entramos é vizinho àquele que precede o desejo sexual (1989, p. 109) 
 

Não se trata aqui de fazer uma defesa do crime hediondo da violência sexual, mas, a 

vista disto, enxergar o impulso sexual para além do benéfico e agradável, mas perceber que há, 

também, um elemento excessivo e de desordem “que vai colocar em jogo a vida daqueles que 

o seguem” (ibidem).  
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Pode-se dizer que há também uma representação equivocada do que sejam os fetiches 

BDSM. Embora sejam fetiches que envolvam amarrar e/ou outros tipos de comportamentos 

considerados violentos, há de se atentar para o limiar de violência ser sempre o consenso. Ainda 

que se fantasie sobre situações, que em outras situações poderiam ser, desagradáveis, não há a 

queda do interdito da violência. Como atividade erótica, há uma suspensão regulada do 

interdito, sendo inclusive comum palavras-de-segurança quando qualquer dos participantes 

decidir interromper a fantasia. Assim sendo, o BDSM é mais apropriado como mimese de 

performance sexual exagerada, do que como forma de representação de outras formas de 

sexualidade. Contudo ainda que a pornografia seja a fantasia do excesso e dos corpos pela 

disposição sexual, ainda que o excesso do ser humano tenda à violência, é essencial ao ser 

humano “recusar a violência do movimento natural” (BATAILLE, p.45).  

Ora, se a função da fantasia é nos ensinar a desejar, e o processo de enervação é o 

processo de mediação entre o externo e o interno, em que o corpo antes de ser apenas excitado 

e entorpecido passivamente, se habitua a novas experiências sexuais em um jogo de brincar de 

sentir (WILLIANS, 2012) o que a recorrência de temas como transexuais vítimas de violência 

pode representar? Que tipo de representações são criadas para as pessoas fora do espectro 

padrão de sexualidade? Longe de desenvolver a argumentação de que expectadores são sujeitos 

passivos de narrativas que manipulam suas mentes, há de se pensar que no jogo dialético do 

consumo de pornografia pode contribuir ou reificar padrões. Como alerta Hunt (1999), a 

comunhão entre voyeurismo e objetivação talvez trouxesse um certo nivelamento social quanto 

ao uso dos prazeres, entretanto era quase exclusivamente benéfico aos homens. E “quando 

novos padrões biológicos e morais de diferença sexual se desenvolveram, a pornografia parece 

ter-se tornado até mesmo mais exótica e perigosa” (HUNT, 1999, p. 46), logo torna-se mister 

pensar como as representações do sexo e do excesso do ser tomarão forma. 

A última página do quadrinho forma uma rima visual com a primeira página, a narrativa 

começa e acaba com o mesmo plano da secretária eletrônica de Dagmar se apresentando em 

primeira pessoa e recebendo uma proposta por meio do recado. Alguns artistas “fazem coincidir 

os momentos chave da narrativa com as posições inicial, central e final ou fazem ‘rimar’ (…) 

estabelecendo um circuito” (GROENSTEEN, 2015, p. 41). A página dividida em oito quadros 

em três tiras, sendo as tiras do meio de dois quadros e as demais de três, repetem a cena da 

secretária eletrônica pelo menos quatro vezes durante a história.  

Na primeira página, apresentando Dagmar e corrompendo levemente o layout canônico 

com as partituras representando a música ambiente; na página 12, ao receber um recado que 

revela a falência do plano de destruir o filme; na página 113, em que o recado na secretária 
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eletrônica pouco importa frente a revelação de que Magda é neta de Beverly Grove; e, 

finalmente, na última página do quadrinho, em que a falecida Dagmar recebe outra chantagem 

envolvendo Beverly e umas fotos “bem apimentadas” (CHAYKIN, 1991, p. 122). A rima tem 

um ar tragicômico, não importa o que Dagmar faça, Beverly sempre estará ameaçada. Mesmo 

após perderem a vida, ainda há quem queira se vingar de Bev. A partir da leitura feita do 

erotismo até agora, é possível inferir também que a rima visual entre a primeira e a última cena 

da história pode ser entendida como uma grande festa erótica. Ora, se o erotismo é a 

possibilidade de infração do interdito, ao passo que permite a vida normal (BATAILLE, 1987), 

a metáfora visual reforça o caráter do erotismo de suspensão, não derrubada do interdito. A 

narrativa pode ser entendida então como o momento de transgressão erótica em que tudo foi 

permitido e todos se modificaram a partir do devir erótico dentro do mundo da narrativa, mas 

que agora, volta à vida normal. Como alerta Bataille (1987, p. 115), “não devemos restituir ao 

mundo da possibilidade o que só uma ficção nos permite conceber”.  

Anteriormente, a obra de arte ultrapassava os limites conceituais da teoria e 

transbordava para além. Portanto não há como demarcar uma análise como a perspectiva certa, 

anulando todas as outras. O maniqueísmo é deveras superficial para dar conta da grandiosidade 

da obra de arte. E desta forma tenta-se menos justificar escolhas controversas para obra de arte, 

do que apresentar a obra de arte como um objeto inquietante e controverso que suscitará 

diferentes experiências estéticas e perspectivas políticas, e além de não se anularem, elas 

convivem mutuamente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se o ser humano produz imagens a fim de enfrentar a angústia frente a morte, em um 

mundo sem o alento divino da vida pós-morte, e o racionalismo científico mostra-se menos um 

alento que uma ameaça, a produção de imagens tende a se multiplicar cada vez mais. Segundo 

Baitelo Júnior (2014), com a possibilidade de reprodutibilidade técnica, ocorre uma inversão 

quanto ao consumo de imagens: as imagens se direcionam às pessoas sem que elas precisem 

procurar. Soma-se isso ao imperativo cada vez maior de rapidez, no mundo de produção e 

acumulação capitalista, e é possível notar que não mais se consome as imagens, mas o contrário. 

Sem o tempo necessário de decifração do texto imagético, não há apropriação das imagens que 

acabam por devorar o humano (BAITELO JÚNIOR, 2014). A imagem e a forma não servem 

mais como meios mágicos para lidar com o medo da redução ao nada, mas como constante 

evocação da inevitabilidade da morte. O processo de urbanização e industrialização do globo 

aos moldes ocidentais trouxe profundas modificações em como a sociedade contemporânea lida 

com seus mitos e folclores. Estes, que outrora tinham um importante papel nas sociedades 

tradicionais, foram gradativamente substituídos pelos produtos da cultura de massas na 

sociedade moderna. Entender como esse processo de transformação do mito acontece em nossa 

sociedade é fundamental, segundo Campbell (2007, p. 374) “o caminho para nos tornarmos 

humanos consiste em aprender a reconhecer os contornos de Deus das prodigiosas modulações 

da face humana”, ou seja, reconhecer a face do mito nos diversos momentos da humanidade. 

Reconhecer a face do combate entre as forças de Eros e Tânatos levados a vazão pelo erotismo 

é uma forma de reconhecer-nos humanos. 

Entretanto, é por meio da produção de imagens, mais especificamente, a partir da 

fantasia empregada na produção de imagens que as camadas mais profundas do inconsciente se 

ligam às mais elevadas produções conscientes, as obras de artes (Marcuse, 1978). É também 

por meio da fantasia que se aprende a desejar (ŽIŽEK, 2010) tendo a fantasia uma função 

importante para a sublimação do mal-estar na civilização. Herbert Marcuse (1978) desenvolve 

o conceito de mais-repressão defendendo que a civilização demandou a repressão de instintos 

muito poderosos para existir, entretanto a sociedade capitalista demanda um estado de mais-

repressão semelhante à necessidade da extração da mais-valia na economia capitalista. Esse 

estado de mais-repressão longe de manter a civilização a partir de um princípio de realidade, 

pretende direcionar o excedente do ser para a acumulação no mundo do trabalho capitalista a 

partir de um princípio de desempenho. Segundo Zygmunt Bauman (1998, p. 184), “hoje o sexo 

serve, antes e acima de tudo, ao processo de atomização em andamento”. O instinto reprimido 
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pelo princípio de desempenho, e não pelo princípio de realidade, isola as manifestações da 

sexualidade de qualquer outra forma de relacionamento social, segundo Bauman (1998, p. 185) 

 

O sexo está sendo completamente purificado de todas as “poluições” e “corpos 

estranhos” tais como obrigações assumidas, laços protegidos, direitos adquiridos. Por 

outro lado, porém, todas as outras coisas das relações humanas são – afiadamente, 

vigilantemente, obsessivamente, às vezes de uma maneira atacada de pânico – 

purificadas mesmo das mais pálidas sugestões sexuais que permitam a mais leve 

possibilidade de condensar essas relações em permanência. As sugestões sexuais são 

pressentidas e farejadas em toda emoção que chegue além da escassa relação de 

sentimentos permitido no arcabouço do desencontro (…) O resultado total é o rápido 

definhamento das relações humanas, despindo-as de intimidade e emotividade, e o 

esmorecimento do desejo de entrar nelas, conservá-las vivas. 

 

No curso da atual revolução sexual, segundo Bauman (1998) a sexualidade se 

relaciona com a coleção de experiências, não mais com a confissão. Assim sendo, enquanto, 

antes, eram os mecanismos de conformidade com as regras socialmente formadas que 

dispunham a atividade sexual, na nova revolução sexual em cursos são os termos de aptidão 

corporal e adequação individual os “maiores mecanismos de autocontrole na vida 

do colecionador e do acumulador de sensações” (BAUMAN, 1998, p.184). A sexualidade como 

ferramenta no processo de atomização do indivíduo serve menos como consequência que como 

instrumento dos processos de privatização e mercantilização do indivíduo. Para Bauman, 

(1998) presenciamos um divórcio da família e do sexo “semelhante ao divórcio entre família e 

negócios que detectou Max Weber” (BAUMAN, 1998, p.184). 

Atenta-se então para a crítica fenomenológica ao modus de vida contemporâneo em 

que se pressupõe a redução dos problemas a uma relação entre meios e fins mediada pela 

tecnologia. Desta forma a nova revolução sexual em curso, ao direcionar seus esforços para as 

satisfações individuais e purificar o sexo da contaminação de outras relações interpessoais se 

propaga como forma de explorar todo o potencial hedonista do sexo a partir de sua 

impessoalização (BAUMAN, 1998). Por outro lado, lembremos Sade e a fase do Espelho de 

Lacan, a negação do outro, em última instância é a negação de si. Não se trata, portanto, de um 

processo de emancipação do poder erótico dos indivíduos, mas um instrumento no processo de 

mais-repressão do ser a fim de direcionar suas energias para a produção. 

O discurso, ou a tecnologia pornográfica, hiperbólica e transgressora em sua origem 

sofre com o paradoxo do moderno que já não mais se surpreende, nem se choca 

(COMPAGNON, 1996). Em grande parte apenas reifica o ser humano em seu processo de 

mecanização, pois a arte pornográfica que imerge no paradigma do ser humano destinado à 

liberdade, contudo em estado de não-liberdade estará fadada a sustentar apenas a imagem de 
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liberdade como negação ao estado de não-liberdade humana (ADORNO citado por 

MARCUSE, 1978). Em outras palavras, o ser humano consome, e passa a ser consumido pelas 

imagens (BAITELLO JÚNIOR, 2014) pois essa é a lógica de produção e consumo no 

capitalismo artista. “O capitalismo artista é a formação que liga o econômico à sensibilidade e 

ao imaginário. No seu reinado, a busca racional do lucro se apoia na exploração comercial das 

emoções através de produções de dimensões estéticas, sensíveis, distrativas” (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015, p. 43). Mas o que interessa a Marcuse (1978, p.143) é “mostrar que a 

correlação freudiana ‘repressão instintiva – labor socialmente útil – civilização’ pode ser 

significativamente transformada na correlação ‘libertação instintiva – trabalho socialmente útil 

– civilização”. É ímpeto pensar no consumo dialético de imagens pela lógica ritual, em que o 

ser consumido e o ser consumidor se modifica perpetuamente na lógica do devir. Na busca pela 

continuidade perdida que despedaça o ser para transformá-lo, ou seja, não mecanizá-lo ou 

reificá-lo. 

Nas últimas páginas, tentamos estabelecer uma relação teórica entre erotismo e morte. 

Para tanto se recorreu primeiramente ao surgimento de mitologia frente a angústia da morte 

como proposto por Morín (1973), em seguida conectou-se às repressões instituais e as relações 

totêmicas que deram início ao processo de civilização segundo Freud (2010) e por fim chegou-

se ao mundo do trabalho, interditos e transgressões que compõem a teoria sobre o erotismo de 

Georges Bataille (1987). Para analisar esses conceitos sob a ótica de uma mídia tipicamente 

moderna, as histórias em quadrinhos, fez-se necessário uma breve recapitulação da história dos 

quadrinhos e seu uso para contar histórias no decorrer dos séculos. Constatou-se que, contrário 

ao senso comum, os quadrinhos são bem mais antigos que as tiras de jornal americana do final 

do século XIX. Com isso fez-se necessário um breve histórico dos quadrinhos undergrounds 

que, ao romperem com o código de ética dos quadrinhos, prepararam terreno para a chegada de 

Black Kiss. 

Demonstrou-se como a poesia e a imaginação por meio da indistinção dos objetos 

distintos, ao levar a confusão, conduzem à eternidade e a um instante de continuidade. Dessa 

forma, substitui-se o sacrifício pela imaginação. (BATAILLE, 1987) Nos quadrinhos de 

Howard Chaykin, foi possível constatar alguns exemplos de erotismo, morte e violência e sua 

relação contígua de arrebatamento do ser descontínuo. Longe de esgotar o tema, a pesquisa 

demonstrou como as pulsões de vida e de morte se materializam na estética erótica. 

Tergiversou-se, propositalmente, os posicionamentos levantados por Freud após a publicação 

de Além do princípio do prazer (1920)e resgatadas por Lacan no decorrer de toda sua obra. Para 

esses autores há apenas a pulsão de morte, em resposta ao recalque dos instintos de 
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agressividade e sexo. Longe de contradizer a pesquisa, estes trabalhos corroboram com a 

relação entre erotismo e morte analisada anteriormente, e o erotismo como produção 

essencialmente humana. Cita-se esses trabalhos mais por preciosismo acadêmico do que 

incoerência na análise. Para, assim, aqueles ou aquelas que encontrarem nessa pesquisa um solo 

fértil para a primavera de ideias possa se situar no mapa teórico que nos guiou nessa aventura 

de pesquisa. 

Estes caminhos levantam questões como a falta determinante no ser humano e sua 

castração frente à linguagem; o erotismo como Objeto a de Lacan; as possibilidades de 

erotismos e castração fora da simbologia do falocentrismo; e, talvez o mais significativo, o 

Outro como necessário para a constituição de si. Tais questões, ainda que de interesse do 

pesquisador não seriam possíveis de abordar no tempo desta pesquisa. Outras colocações que 

podem surgir a partir do trabalho são as provocações de Marcuse, em Eros e Civilização (1987), 

e seu artigo Ideologia da Morte (2012), respectivamente, em que o autor, a partir de uma leitura 

marxista da obra de Freud, defende que há uma ideologia de morte que provoca um estado de 

mais-repressão desnecessários à civilização, entretanto úteis ao trabalho excedente capitalista. 

O objetivo desta pesquisa, demonstrar as relações entre erotismo, transgressão e morte 

não permitiu o aprofundamento em tais questões. Como a ideologia influencia o princípio de 

realidade e molda as produções artísticas e/ou eróticas são temas que valem a reflexão. Lynn 

Huntt (1999) alerta que quando novos padrões biológicos e de moralidade foram adotados à 

pornografia, essencialmente transgressiva, ela se tornou cada vez mais exótica e perigosa e, em 

alguns casos, sugerindo-se a extinção da pornografia como solução. Questões como os limites 

para as representações pornográficas configuram uma forma superficial e uma forma 

inadequada de abordar o tema. Parece pertinente entender que tipo de representações estão 

sendo produzidas e como elas podem contribuir para revolucionar, ou apenas reificar os padrões 

de sexo e de suas representações visuais. Importante citar também as contribuições da 

pesquisadora Laura Mulvey (1983) em seu célebre texto-manifesto “Prazer visual e cinema 

narrativo”, em que a autora propõe-se a fazer um uso político da psicanálise, e desta forma 

“enfrentar o inconsciente estruturado como linguagem (formado criticamente no momento de 

adoção da linguagem) ao mesmo tempo em que ainda se está enredada na linguagem do 

patriarcalismo” (p. 438-439 com grifos no original). Desta forma, Mulvey (1983) aponta para 

como, a partir do complexo de castração e o estágio do espelho, a figura feminina no cinema se 

tornou objeto a ser fetichizado sexualmente, ou expurgado como vítima. Ainda que a autora 

esteja falando sobre o cinema, ou que em no quadrinho analisado até os personagens 

secundários são fetichizados, a hipótese de Mulvey (1983) pode ser de grande contribuição de 
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leitura dos quadrinhos de Chaykin, especialmente Black Kiss pela influência do cinema noir, 

um dos gêneros criticados por Mulvey (1983). 

Torna-se mister, também, analisar o processo de iconofagia que sucede a reprodução 

exacerbada de imagens, pois as imagens não são mais consumidas, mas consomem. 

(BAITELLO JÚNIOR, 2014). Pelo lado da supervalorização do indivíduo, é significativo 

observar os processos sócios históricos concomitantes às evoluções nas técnicas que 

propiciaram, primeiro a reprodução técnica das imagens e, consequentemente, o surgimento 

das histórias em quadrinhos e a pornografia, que para autoras como Hunt (1999) é uma invenção 

moderna. Se o consumo excessivo de imagens moldou os padrões do real, onde a busca é pela 

representação da imagem, evoca-se um paradoxo da modernidade. Segundo Compagnon 

(1996), o moderno não se surpreende mais e está constantemente buscando imagens eróticas 

que o surpreendam. Ora, se o erotismo e a negação da individualidade e o soçobrar da 

descontinuidade em meio a um momento de continuidade há de ser questionar em que contextos 

essa negação do outro é produzido. Se o erotismo é composto por transgressões organizadas 

que permitem o sustentáculo e a legitimação dos interditos, há de se perguntar se o consumo 

desenfreado de imagens, que acabam por nos consumir, em conjunto com o paradoxo do novo, 

não pode fazer ruir os limiares dos interditos e fazer surgir uma possibilidade da libertinagem 

sadeana de negação do outro? Ou na verdade a possibilidade de extravasar tal libido 

artisticamente não proporcionaria justamente o contrário, mas a possibilidade de suportar o 

interdito? Acreditamos que essas questões são de grande valia para que, não apenas entendamos 

melhor as relações intrínsecas entre erotismo e morte, como também possamos lidá-las de forma 

confiante com o mal-estar na civilização. 
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