
SEXO, XÉNERO E DESEXO EN JUDITH BUTLER 
 
 
 

“Suxeitos de sexo/xénero/desexo” é o primeiro capítulo da obra Xénero 
en disputa, publicada no ano 1990.  
 
Xénero en disputa é unha obra indispensable para comprender a teoría 
feminista actual, e a súa autora, Judith Butler, é considerada a 
fundadora da teoría e do movemento queer1. 
 
A obra constitúe unha crítica á idea esencialista de que as identidades 
de xénero son inmutables e atopan o seu arraigo na natureza, no corpo 
ou na heterosexualidade normativa e obrigatoria. É debedora dun 
prolongado achegamento da autora ó feminismo teórico, ós debates 
sobre o carácter socialmente construído do xénero, á psicanálise, ós 
estudos pioneiros sobre o travestismo, e tamén á sua activa 
participación en movementos defensores da diversidade sexual. Así, 
cun pé na academia e outro na militancia, apoiada na súa lectura de 
autores/as como Jacques Lacan, Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, 
Claude Lévi-Strauss, Luce Irigaray, Julia Kristeva, Monique Wittig e 
Michel Foucault, Judith Butler ofrece unha teoría orixinal, polémica e 
desde logo subversiva, que se caracteriza por apropiarse e resignificar 
as ferramentas teóricas da filosofía, da psicanálise e da tradición 
feminista co fin de superar as lecturas marcadas polo binarismo 
excluínte e a falocracia. 
 
Faremos aquí un breve resume comentado do capítulo 1 desta obra: 
“Suxeitos de sexo/xénero/desexo”: 
 
 
As “mulleres” como suxeito do feminismo 
 
Butler pon en cuestión desde o primeiro momento a existencia dunha 
identidade específica chamada “mulleres”; e polo tanto, a capacidade 
desta categoría como representación política (pretendendo con ela dar 
visibilidade e lexitimidade ás “mulleres” como suxeitos políticos). Así, 
comeza dicindo que “…a teoría feminista supuxo que existe certa 
identidade, entendida mediante a categoría das mulleres, que non só 

                                                 
1 “El género en disputa” (1990), México, Paidós, 2001 
 



inicia os intereses e as metas feministas dentro do discurso, senón que 
constitúe os suxeitos para o cal se procura a representación política” 2. 
 
 Recentemente, cuestionouse esta concepción dominante acerca da 
relación entre teoría feminista e política, dentro do discurso feminista: 
“mulleres” xa non se entende en termos estables ou constantes e hai 
moi pouco consenso sobre que constitúe, ou debera constituír, esta 
categoría. 
 
Seguindo a Foucault -que sinala que os sistemas xurídicos de poder 
producen  ós suxeitos que despois chegan a representar- Butler afirma 
que as “mulleres” como “o suxeito” do feminismo tamén é “unha 
formación discursiva e o efecto dunha versión determinada da política 
de representación” (34) 
 
Deste xeito, “… a construción política do suxeito lévase a cabo con 
certos obxectivos lexitimadores e excluíntes, e estas operacións 
políticas ocúltanse e naturalízanse …” (34), chegando o poder xurídico 
a “producir” o que afirma só representar: “… a lei produce e logo oculta 
a noción dun “suxeito anterior á lei” (35) … resultando “… unha premisa 
fundacional naturalizada que despois lexitima a hexemonía reguladora 
da mesma lei”. (35) 
 
Butler afirma así que a crítica feminista tamén debería entender cómo 
as estructuras de poder -mediante as que se busca a emancipación- 
producen e restrinxen a categoría das “mulleres”, como suxeito do 
feminismo. De feito, isto suscita a posibilidade de que non haxa un 
suxeito que exista “antes” da lei –un “antes” non histórico que se 
convirte na premisa fundacional que garante unha ontoloxía presocial 
das persoas-, esperando a representación por ela.  
  
Ademais destas “ficcións fundacionistas” que apoian a noción do 
suxeito, existe o problema político co que se atopa o feminismo; 
mulleres converteuse nun termo problemático criticado por pretender 
unha suposta universalidade ficticia e por tratar de colonizar e 
apropiarse das culturas non occidentais: 
 
 “… o xénero… intersecciónase con modalidades raciais, de clase, 
 étnicas, sexuais e rexionais de identidades discursivamente 
 constituídas. Así, resulta  imposible desligar o “xénero” das 
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 interseccións   políticas   e   culturais   nas  que   invariablemente se  
 produce e mantén.” (35)  
     
 “A suposición política de que debe haber unha base universal para o 
 feminismo, e de que pode atoparse unha identidade supostamente 
 existente en tódalas culturas, adoita acompañar a idea de que a 
 opresión das mulleres ten algunha forma específica discernible 
 dentro da estrutura universal ou hexemónica do patriarcado ou da 
 dominación masculina.” (36) 
  
De feito: 
 
 “Existe algún elemento que sexa común entre as “mulleres” anterior 
 á súa opresión, ou ben as “mulleres” vincúlanse unicamente en 
 virtude da súa opresión?”(36)  
 
 “Hai unha rexión do “especificamente feminino” que se 
 diferencie do masculino … e se recoñeza na súa diferenza por unha 
 universalidade das “mulleres” non marcada e, polo tanto, suposta? 
 (36) 
 
Butler pretende demostrar que as restricións do discurso de 
representación nas que funciona o suxeito do feminismo debilitan as 
súas supostas universalidade e unidade, e ademais xera moito 
rexeitamento por parte das “mulleres” a quen di representar. Isto, 
segundo ela,  indica os “límites necesarios das políticas de identidade.” 
(37) 
 
Polo tanto, a tarefa non sería negar a política de representación que 
constitúe o campo actual de poder, senón “… formular… unha crítica 
das categorías de identidade que crean, naturalizan e inmobilizan as 
estructuras xurídicas contemporáneas.” (37)  
 
Así, “… quizabes sexa o momento de realizar unha crítica radical que 
intente liberar á teoría feminista da necesidade de construír unha base 
única ou constante, invariablemente impugnada polas posicións de 
identidade ou de antiidentidade ás que invariablemente exclúe.” (37)  
 
Unha noción estable de xénero xa non resulta así a premisa 
fundamental da política feminista; máis ben, cómpre unha nova política 
feminista para impugnar as reificacións de xénero e identidade “ … que 
considere que a construción variable da identidade é un requisito 
metodolóxico e normativo, ademais dun fin político.” (38)  



 
E Butler conclúe, así, que a identidade non debería ser de ningún xeito 
o fundamento da política feminista. 
 
A orde obrigatoria de sexo/xénero/desexo 
 
Tendo en conta todo o anterior, Butler inicia a crítica ó sistema binario 
de sexo/xénero e á súa suposta continuidade, poñendo en cuestión que 
o sexo estea nun campo prediscursivo e que o xénero sexa a 
interpretación cultural do sexo. Desde os seus presupostos “a distinción 
sexo/xénero indica unha discontinuidade radical entre corpos sexuados 
e xéneros culturalmente construídos.” (39)  
 
Deste xeito, “… non é evidente que a construción de “homes” dará 
como resultado exclusivamente corpos masculinos ou que as “mulleres” 
interpreten só corpos femininos.” (39).  
 
Efectivamente, para a autora “… quizabes esta construción chamada 
“sexo” estea tan culturalmente construída coma o xénero; de feito, tal 
vez sempre foi xénero, coa consecuencia de que a distinción entre sexo 
e xénero non existe como tal.” (40) 
 
Sendo isto así, ¿como debe entón reformularse o xénero “… para 
abarcar as relacións de poder que producen o efecto dun sexo 
prediscursivo e ocultan así esa mesma operación de produción 
discursiva? (40) Vexámolo. 
 
Xénero: as ruínas circulares da discusión actual 
 
Butler segue o seu razoamento preguntándose “Existe “un” xénero que 
as persoas teñen, ou trátase dun atributo esencial que unha persoa 
é…? Se o xénero se constrúe, podería construírse de maneiro 
diferente…?” (40)  
 
Parece que a idea do xénero construído implicaría certo determinismo… 
A autora apoiase no estudo de Simone de Beauvoir para adiantar que, 
se ben é certo que o xénero se constrúe socialmente, non o é tanto que 
só haxa unha construción sociocultural única/posible.  
 
Así, retomando a famosa frase da feminista francesa “non se nace 
muller; unha chega a selo”, Butler afirma que “Non hai nada… que 
garanta que a “persoa” que se converte en muller sexa… do sexo 



feminino.” (41) De feito, “… o sexo podería non cumprir as condicións 
dunha facticidade anatómica prediscursiva.” (41) 
 
A cuestión é que o discurso cultural hexemónico impón uns límites que 
apoian unha determinada estrutura binaria sexo/xénero que impide 
calquera outra posibilidade de configuración de entre todas aquelas 
imaxinables e realizables. 
  
Despois de presentar as teorizacións de Simone de Beauvoir (para 
quen o xénero é unha característica secundaria das persoas) e Luce 
Irigaray (a noción de persoa é xa unha construción masculinista que 
exclúe a posibilidade dun xénero feminino), Butler reafirma “… a 
necesidade dunha replanteamento extremo das categorías de 
identidade no contexto de relacións de radical asimetría de xénero” (44) 
nas que se distingue ontolóxicamente e se xerarquiza entre alma-
conciencia-mente/masculino/superior e corpo/feminino/inferior. 
 
Teorizar o binario, o unitario e máis alá   
 
Partindo dos diferentes discursos de Beauvoir e de Irigaray sobre das 
orixes da asimetría dos xéneros, Butler pregúntase se “É posible 
identificar unha economía masculinista monolítica… que atravese o 
conxunto de contextos culturais e históricos…?” (46) e adianta que a 
crítica feminista, ademais de explorar as afirmacións totalizadoras da 
economía masculinista, tamén debe explorar as do feminismo.  
 
Así, por exemplo, “… insistir na coherencia e na unidade da categoría 
das mulleres ten negado… a multiplicidade de interseccións culturais, 
sociais e políticas nas que se constrúe o conxunto concreto de 
“mulleres”.” (47)  
 
Certo é que houbo intentos por iniciar encontros dialóxicos e formular 
políticas de coalición entre mulleres de posicións diversas; pero existe o 
perigo de establecer unha forma ideal anticipada para garantir unha 
suposta unidade como resultado final (e isto impediría a necesaria 
dinámica da coalición feita de diverxencias, rupturas, 
fragmentacións…). Pero, para Butler, primeiramente habería que 
cuestionarse as relacións de poder que condicionan e limitan as 
posibilidades dialóxicas.  
  
Ademais diso, pregúntase: “É necesaria a “unidade” para unha acción 
política eficaz?”. Parece que unha insistencia prematura na meta da 
unidade podería ser precisamente a causa dunha fragmentación cada 



vez meirande dos grupos. En cambio, poderían ir xurdindo unidades 
provisionais en contextos de accións concretas que non teñan por 
obxectivo a articulación da identidade. Sería, este, un “achegamento 
antifundacionista á política de coalición”:  
 
 “Sen a expectativa obrigatoria de que as accións feministas deben 
 instituírse desde unha identidade estable, unificada e acordada, 
 estas ben poderían  iniciarse máis rapidamente  e  parecer  máis 
 aceptables para algunhas “mulleres”, para quen o  significado da 
 categoría é… discutible.” (48) 
 
 “Así, unha coalición aberta afirmará identidades que alternadamente 
 se institúan e se abandonen de acordo cos obxectivos do momento; 
 será un conxunto aberto que permita múltiples converxencias e 
 diverxencias sen obediencia a un telos normativo de definición 
 pechada.” (49) 
 
Identidade, sexo e a metafísica da sustancia 
 
Qué pode significar entón a “identidade” e, máis en concreto, a 
identidade de xénero”? En que medida a “identidade” é un ideal 
normativo máis que un trazo descritivo da experiencia? En que medida 
a identidade de xénero é o efecto dunha práctica reguladora que pode 
identificarse como heterosexualidade obrigatoria? 
 
Butler nota que: 
 
  “… a “coherencia” e a “continuidade” da “persoa”… son… normas 
 de intelixibilidade socialmente instituídas e mantidas. Na medida en 
 que a “identidade” se asegura mediante os conceptos estabilizadores 
 de sexo, xénero e sexualidade, a noción mesma de “persoa” 
 cuestiónase polo xurdimento cultural deses seres con xénero 
 “incoherente” ou “descontinuo”… que non se axustan ás normas de 
 xénero culturalmente intelixibles…” (50) 
 
Así, os xéneros “intelixibles” son os que institúen e manteñen relacións 
de coherencia e continuidade entre sexo, xénero, práctica sexual e 
desexo; e xeran identidades coherentes nas que a heterosexualización 
do desexo require, e a un tempo institúe, a produción de oposicións 
asimétricas entre feminino e masculino.  
 
As demais “identidades” son prohibidas e non poden “existir”:  



 “… aquelas en que o xénero non é consecuencia do sexo e outras 
 nas que as prácticas do desexo non son “consecuencia” nin do sexo 
 nin do xénero”.” (50)  
 
A consecuencia de todo isto está clara para Butler:  
 
 “… unha relación política de vinculación instituída polas leis 
 culturais, que establecen e regulan a forma e o significado da 
 sexualidade.”  (50)  
 
Pero é a persistencia e a proliferación de “identidades” que non se 
axustan as que precisamente revelan “… os límites e os fins 
reguladores dese campo de intelixibilidade …” (50) e tamén as que 
poden abrir “ … outras matrices distintas e subversivas de desorde de 
xénero.” (50) dentro desa mesma matriz de intelixibilidade. 
 
As diversas teorías feministas articulan de xeito diferente a relación 
entre sexo e campo de poder. Butler expón os modelos explicativos de 
Luce Irigaray e Monique Wittig que, contrastados con conceptos e 
teorizacións de Simone de Beauvoir, Michel Foucault e Nietzsche, dan 
lugar a formulacións propias e orixinais sobre o tema:  
 
 “O xénero pode denotar unha unidade de experiencia, de sexo, 
 xénero e desexo, só cando sexa posible interpretar  que o sexo… 
 necesita o xénero – cando o xénero é unha designación psíquica ou 
 cultural do eu- e o desexo – cando… é heterosexual…- Así, a 
 coherencia ou unidade interna de calquera xénero, home ou muller, 
 require unha heterosexualidade estable e de oposición. Esa 
 heterosexualidade institucional require e produce a univocidade de 
 cada un dos termos de xénero que constitúen o límite das 
 posibilidades dos xéneros dentro dun sistema de xéneros binario e 
 oposto.  Esta concepción de xénero non só presupón unha relación 
 causal entre sexo, xénero e desexo: tamén suxire que o desexo 
 reflicte ou expresa ó xénero e que o xénero reflexa ou expresa ó 
 desexo.” (55)    
 
Por iso ese interese social, ¡político!, de facer aparecer a 
heterosexualidade coma o único modo posible e, desde aí, a dualidade 
xenérica coma o natural. Butler continúa explicándoo: 
 
 “Este esbozo do xénero danos unha pista das razóns políticas da 
 visión substancializadora do xénero. A institución dunha 
 heterosexualidade obrigatoria e naturalizada require e regulamenta ó 



 xénero como unha relación binaria en que o termo masculino se 
 diferenza do feminino, e esta diferenciación lógrase por medio das 
 prácticas do desexo heterosexual.” (56) 
 
Unicamente os suxeitos “prohibidos”, os que “non se axustan”, revelan o 
ficticio desta produción “dunha sustancia constante ou dun eu con 
xénero”, debido ó xogo disonante e desregulamentado de atributos que 
se resisten á asimilación deste marco prefabricado.  
 
Butler busca deste xeito resituar a cuestión de xénero “fóra da 
metafísica da sustancia”, e así haberá que tomar en conta que: 
 
  “… non hai ningún “ser” detrás do facer, do actuar, do devir… non 
 hai identidade de xénero detrás das expresións de xénero; esa 
 identidade constitúese performativamente polas mesmas 
 “expresións” que, segundo se di, son resultado desta.” (58)  
  
As bases están sentadas para unha perspectiva novidosa e ousada; 
unha perspectiva que subvirte as bases máis fondas das teorizacións 
de xénero. Sigamos o discurso de Butler, para entrever as súas 
repercusións. 
 
Linguaxe, poder e estratexias de desprazamento 
 
Partindo de novo da exposición das posturas de Wittig e Irigaray e 
apoiándose  na obra de Foucault e na de Jacqueline Rose -que sinala 
que “… a construción dunha identidade sexual coherente, sobre o eixo 
disxuntivo do feminino/masculino, está destinada ó fracaso” (62)-, Butler 
adianta que a sexualidade que xurde dentro da matriz das relacións de 
poder non é unha simple réplica ou copia da lei mesma, nin unha 
repetición uniforme dunha economía de identidade masculinista. Deste 
xeito: 
 
 “As producións desvíanse dos seus obxectivos orixinais e 
 involuntariamente mobilizan posibilidades de “suxeitos” que non só 
 exceden os límites da intelixibilidade cultural, senón que 
 efectivamente expanden as fronteiras do que, de feito, é 
 culturalmente  intelixible.” (63) 
 
Tendo en conta que a sexualidade sempre se constrúe dentro do que 
establece o discurso e o poder (e que este último se entende, ademais, 
en función de convencións culturais heterosexuais e fálicas), Butler 



apunta a posibilidade de prácticas subversivas da sexualidade que 
despracen a mesma lei: 
 
 “… a postulación dunha sexualidade normativa que estea “antes”, 
 “fóra” ou “máis alá” do poder – propostas realizadas por teóricas 
 feministas  anteriores- é unha imposibilidade cultural e un soño 
 politicamente  impracticable, que pospón a tarefa concreta e 
 contemporánea    de   replantexar  posibilidades subversivas da 
 sexualidade e da identidade dentro dos termos  do poder en si. Esta 
 tarefa crítica supón… que funcionar dentro da matriz de poder non é 
 o mesmo que reproducir unha réplica das relacións de 
 dominación sen criticalas; ofrece a posibilidade dunha repetición da 
 lei que non sexa a súa consolidación, senón o seu desprazamento.” 
 (64) 
 
De feito, a presenza de supostas convencións heterosexuais en 
contextos homosexuais non fai máis que poñer de relevo o carácter 
totalmente construído do suposto orixinal heterosexual. Así: 
 
  “… estas configuracións culturais de confusión de xéneros funcionan 
 como sitios para a intervención, a revelación e o desprazamento 
 destas reificacións.” (65)  
  
Butler intenta comprender a produción discursiva que fai plausible a 
relación binaria dos xéneros e sinalar que algunhas configuracións 
culturais de xénero toman o lugar do “real” e consolidan a súa 
hexemonía a través desa autonaturalización. Facer unha xenealoxía 
política de ontoloxías de xénero deconstruiría a aparencia substantiva 
do xénero.  Así, por exemplo, deconstruiría a noción de “muller”, que 
non pode entenderse coma unha noción de contido pechado, constante 
ou natural/sustantiva; senón que : 
 
 “… muller é un termo en proceso, un converterse, un construírse do 
 que non se pode dicir definitivamente que teña unha orixe ou un final. 
 Como práctica discursiva que está sucedendo, está aberta á 
 intervención e á resignificación.” (67) 
 
O obxectivo da obra de Butler é claro e unívoco; en palabras da autora 
mesma: 
 
 “… reflexionar sobre a posibilidade de subverter e desprazar as 
 nocións de xénero naturalizadas  e  reificadas  que  sosteñen  a 
 hexemonía masculina e o poder heterosexista, para problematizar o 



 xénero, non mediante estratexias que imaxinen un máis alá utópico, 
 senón mediante a mobilización, a confusión subversiva e a 
 proliferación daquelas categorías constitutivas que intenta manter o 
 xénero no seu lugar ó aparecer como as ilusións que fundan a 
 identidade.” (67) 
 
 
Todo un  proxecto político subversivo para a liberación das imposicións 
de xénero…  
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