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Resumo 
Neste texto, discutimos algumas questões em torno do conceito de apropriação, utilizado 
nas práticas artísticas.  Apoiados na série Fábrica Fallus da artista brasileira Márcia X., 
destacamos os vibradores como objeto de investigação, visando tensionar  as relações 
estabelecidas entre eles e os discursos artísticos. Considerando a dimensão histórica e 
contextual dos circuitos de produção, circulação e consumo em que estão envolvidos, 
caracterizamos os vibradores como parte integrante de tecnologias sociais responsáveis 
por produzir e representar modalidades específicas de sexualidades. Sendo assim, 
buscamos compreender aqui, em que medida as obras de arte são capazes de 
evidenciar e desestruturar discursos legitimados, principalmente aqueles relacionados à 
articulação entre a caracterização das feminilidades e a produção do desejo. 
 
Palavras-chave: Apropriação, dildos e vibradores, Márcia X., arte brasileira. 
 
  
Resumo 
In this article, we discuss some questions about the concept of appropriation, used in 
artistic practices. Supported in the Fallus Factory series by the Brazilian artist Márcia X., 
we highlight the vibrators as an object of investigation, aiming to stress the relations 
established between them and the artistic discourses. Considering the historical and 
contextual dimension of the circuits of production, circulation and consumption in which 
they are involved, we characterize the vibrators as an integral part of social technologies 
responsible for producing and representing specific modalities of sexualities. Thus, we 
seek to understand here, to what extent works of art are capable of revealing and 
disrupting legitimate discourses, especially those related to the articulation between the 
characterization of femininities and the production of desire. 
 
Palavras-chave: Apropriação, dildos e vibradores, Márcia X., arte brasileira. 
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Introduzindo a questão 

Os discursos provenientes das artes visuais são ricos em possibilidades, pois por 

meio deles é possível reconhecer-se em um trabalho ou construir novas 

percepções sobre o mundo.  Imagens artísticas são também documentos de uma 

história política, social e religiosa – o que faz da arte um campo multidisciplinar 

(GIZBURG, 1998). Logo, as discussões que favorecem a troca com outras áreas 

promovem a formação de um pensamento crítico que abrange as diferenças e as 

subjetividades de forma mais democrática. Com um campo muito diversificado de 

objetivos e metodologias, as práticas artísticas se constituem de um modo fluido, 

transitando entre sentimentos, materialidades e ações. Elas Possuem o potencial 

de “captar a historicidade das relações sociais e elementos do inconsciente 

coletivo e da linguagem” (TVARDOVSKAS, 2010, p.15). Ao mesmo tempo, os 

discursos artísticos não se limitam apenas a descrever a sociedade, sua fluidez é 

inserida na produção de modos de representação lúdicos, irônicos, pontuais ou 

subjetivos. Por meio dos diálogos entre os discursos artísticos e os estudos sobre 

gênero e sexualidade, se apresentam e se constroem representações do feminino 

e masculino, e do papel de mulheres e homens e sua interação social e sexual. 

Nesta pesquisa, buscamos problematizar a multiplicidade de simbolismos que 

envolvem a construção das sexualidades e das feminilidades na sociedade 

ocidental.  

As sexualidades, tais como compreendidas hoje, são construídas por meio de 

ideias sociais e culturais ou, nas palavras de Weeks (2010, p.40) “a sexualidade é 

uma construção social” em que o corpo intermedeia dinâmicas de relação de 

poder. Nestas dinâmicas, os discursos artísticos transitam e podem criar 

afirmações de estereótipos ou questioná-los. Desta perspectiva, a sexualidade 

moderna pode ser compreendida a partir do modo como o poder atua na 

sociedade. Quando as artes visuais entram na questão com o intuito de 

problematizar a sexualidade, aquelas se realizam não só como registro, mas 

também como expressão cultural – um instrumento pedagógico e político, de 

memória e projeto. Desta forma, discutem a construção de sexualidades, 

evidenciando as hierarquias entre masculinidades e feminidades, possibilitando 

formas plurais de entender e expressar identidades subjetivas, o corpo e o prazer.  



 
      

Nos interessam as práticas de representação cultural presentes na produção e 

apropriação de imagens e produtos.  O diálogo com as artes visuais evidencia 

como o consumo/uso de artefatos constitui a vida cotidiana e limita ou possibilita 

experiências relacionadas às práticas sexuais. Assim, as múltiplas formas de 

apropriação de vibradores apresentam um viés profícuo para pensarmos a 

produção das sexualidades e as suas dinâmicas de representação na sociedade 

contemporânea. Como exemplo emblemático dessas questões podemos pensar a 

produção da artista carioca Márcia X., particularmente na série de objetos 

apropriados intitulada Fabrica Fallus. 

 

Pega daqui, pega de lá: o conceito de apropriação em artes visuais  

Apropriação e reapropriação diz respeito a modos de utilização, reestruturação ou 

elaboração de novas leituras de objetos ou obras, fundamentando-se em algo já 

existente. Para o autor Douglas Crimp (CRIMP, 2005, p. 115) apropriação é o 

conceito adotado por um grupo de artistas que reproduz obras precedentes, 

sejam pertencentes a outros artistas ou disponíveis na cultura. Não se 

restringindo ao discurso crítico sobre o produto cultural, o autor entende que 

esses procedimentos se posicionam contra a legitimação dos espaços 

institucionais da arte – em que museus escolhem objetos específicos e 

determinam seu campo de conhecimento –, problematizando a autenticidade e o 

potencial autoral de artistas.  

Partindo da premissa de que a arte dialoga com a cultura, Benjamin H.D. Buchloh 

(BUCHLOH1, 2009 apud LITTING, 2015) afirma que a apropriação é também um 

processo ideológico intrinsecamente conectado às práticas sociais e culturais e às 

suas forças motrizes essenciais. Relacionada à interpretação pessoal, é um 

procedimento diversificado, que constantemente reinventa e utiliza os signos 

proeminentes da cultura e questiona a produção de seus mitos contemporâneos. 

Portanto, no discurso artístico, o/a artista apropriacionista interroga o seu circuito 

e pode fazer o mesmo com o consumo e com as práticas sociais.  

                                                
1 BUCHLOH, Benjamin H. D. Parody and Appropriation in Francis Picabia, Pop and Sigmar Polke. 
In: Evans, David (org). Appropriation. London: Whitechapel Gallery, 2009, p. 178-188. 



 
      

A partir da década de 1960, o conceito de apropriação se configura como um 

dispositivo comprometido em ressignificar e capaz de facilitar a construção de 

narrativas para a incorporação do espectro de produção social capitalista 

contemporâneo na discussão artística. As formas de apropriação ocorrem desde 

as primeiras manifestações do dadaísmo que, por meio de objetos de uso 

cotidiano, afetam e (re)significam o fazer artístico e os valores sociais.  Uma vez 

que na arte atribui-se novos significados e simbolismos aos objetos apropriados - 

que rompem as fronteiras de suas funções tradicionais pré-concebidas -, essas 

produções evidenciaram alguns discursos intrínsecos aos produtos. Logo, o 

conceito de apropriação não se refere apenas à materialidade de um objeto, mas 

também às reverberações, à construção de representações e às relações que as 

subversões no uso propiciam com a comunidade (LITTING, 2015).  

 

O vibrador: dos consultórios às sex shops 

A produção de acessórios ou brinquedos utilizados em práticas sexuais data da 

Grécia Antiga, no século III a.C. Os dildos e olisbos viabilizavam a autossatisfação 

sexual de mulheres ou homens e a penetração em relações homossexuais 

(PRECIADO, 2014). Devido à industrialização e aos investimentos tecnológicos 

nos dias atuais, lojas especializadas dispõem de todo tipo de aparato: géis 

lubrificantes, preservativos texturizados, vibradores personalizados e muitos 

outros. Considerados também como bens eróticos, estes artefatos intermedeiam 

pessoas e sexualidades. Apesar de hoje serem reconhecidos como dispositivos 

sexuais, os vibradores sofreram interferências dos estatutos médicos, visto que 

seu desenvolvimento relaciona-se ao tratamento da histeria2.  

Vale destacar que desde 1952, a histeria não é considerada uma enfermidade. 

Mas, como recursos para o seu tratamento, foram criados os primeiros 

massageadores vibratórios. O surgimento e absorção dos dispositivos respondia 

à demanda dos médicos por terapias físicas rápidas e eficientes. Ou seja, 

mecanizar a tarefa de estimulação aumentava notavelmente o número de 

                                                
2 A histeria foi caracterizada como uma doença mental feminina de caráter sexual. Dentre os 

diferentes modelos médicos ocidentais, “o tratamento padrão para a histeria, uma doença 
considerada crônica nas mulheres, era a massagem genital, até o orgasmo, por um médico ou 
enfermeira” (MAINES, 2010, p. 21). 



 
      

pacientes que um médico podia tratar por dia. Inseridos no contexto da produção 

industrial voltada para o consumo de massa, os objetos adquiriram um manuseio 

menos complexo, tornaram-se mais acessíveis, e o intermédio profissional, 

dispensável. Consequentemente, por volta de 1910, abandonaram a 

exclusividade do contexto médico e foram incorporados ao ambiente doméstico. 

Mesmo fazendo parte da rotina doméstica, os vibradores foram inseridos num 

registro supostamente neutro, em que não eram assumidos como artefatos 

sexuais. Maines (2010) aponta que as mulheres foram as principais consumidoras 

de todo tipo de aparelhos elétricos nas primeiras décadas de 1900, sendo os 

vibradores o quinto objeto elétrico mais vendido nos Estados Unidos, seguindo 

apenas a máquina de costura, o ventilador, a chaleira elétrica e a torradeira.  

Mesmo inserido em sistemas regulatórios, nos consultórios ou nos ambientes 

domésticos, a potencialidade do uso do vibrador como objeto de prazer sexual foi 

aos poucos sendo reconhecida. Sua inserção na vida doméstica permitiu 

intermediar o questionamento da autoridade médica por mulheres diagnosticadas 

como histéricas, mediante a autonomia na construção de suas sexualidades e 

desejos (MAINES, 2010). Gregori (2011, p. 28) destaca que “a aproximação visual 

com eletrodomésticos parece exacerbar o sentido de tornar os exercícios sexuais 

prática rotineira e normal”. Isto é, facilitando o acesso ao uso e experiências com 

os produtos, mesmo que construídos com fins específicos, os artefatos adquiriram 

uma amplitude de usos, entre eles o sexual. Sendo assim, uma vez vinculados ao 

campo dos desejos, os vibradores questionavam o sistema e as tecnologias de 

regulação e controle que o construíram. Os dildos e vibradores contestavam a 

interferência médica devido à sua conveniência e praticidade. Ao mesmo tempo, 

sua eficácia no alcance de orgasmos ameaçava a masculinidade tradicional. 

Sugerindo que seu aperfeiçoamento e desenvolvimento poderiam gerar a 

obsolescência do órgão masculino, o uso dos objetos como instrumentos médicos 

e/ou profissionais perdurou até o final da década de 1920, não sendo mais 

veiculados em revistas especializadas médicas e nem estimulados para o 

consumo doméstico. 

Apesar do apagamento dos vibradores da rotina doméstica, que se deu entre 

descréditos e ameaças, estes objetos segregados das categorias de 



 
      

eletrodomésticos e produtos “terapêuticos” foram reestruturados em um novo 

contexto de valores, e passaram a ser conhecidos por sex-toys, ou brinquedos 

sexuais. Acompanhando uma nova demanda de consumo norteada pela liberação 

sexual e resultante de movimentos juvenis e grupos feministas durante os anos 

1960, os vibradores foram introduzidos como artigos sexuais e agrupados em 

locais especializados para a compra e venda.– Assim surgiram as sex shops3 

(PRECIADO, 2014).  

 

Pode o falo falar? 

Sobre a interseção entre as produções conceituais e as materialidades dos 

produtos, pode-se dizer que estão inscritos discursos que refletem e constroem a 

sociedade consumidora de artefatos, limitando ou sugerindo experiências. 

Bourriaud (2009, p. 20), aponta que um produto só se torna realmente produto no 

ato do consumo, pois, sem o uso atribuído a ele, o objeto não faz sentido. O autor 

acrescenta que o consumo, ao criar a necessidade de uma nova produção, 

constitui ao mesmo tempo o motor e o motivo dessa criação. Apesar de remeter a 

um processo que envolve certo caráter prescritivo, desnaturalizar ou desconstruir 

o modo como se consome artefatos é um exercício possível. Porém, é necessário 

questionar onde começa o consumo, qual é a participação dele no contexto social, 

e em quais circunstâncias ele ressignifica esse contexto. 

Os aparelhos vibradores podem ser usados como um exemplo dessa 

desconstrução, quando considerados como um índice inscrito entre moralismos e 

práticas sexuais. Questionar os discursos por trás da construção dos artefatos 

auxilia o processo de desnaturalização dos hábitos que perpetuam estereótipos. 

O exercício crítico sobre os discursos e práticas que constroem artefatos pode 

começar com as palavras e o modo como a sociedade as articula, visto que elas 

                                                
3 Feministas estadunidenses são responsáveis pela abertura das primeiras sex shops nesta 

década. Entre as mais significativas aponta-se a Good Vibrations. Em diálogo com o contexto 
apropriacionista, os grupos de feministas que procuraram fugir aos estereótipos proporcionaram 
novas dinâmicas em torno do erotismo por meio do uso de artefatos e do conhecimento sobre 
sexo e sexualidades, expandindo a tolerância sobre as alternativas de escolha e experimentação 
sexual (PRECIADO, 2014). 

 



 
      

podem ser apropriadas, tensionadas e questionadas, assim como o uso e o 

consumo do que elas designam – inclusive de modos antagônicos e críticos. 

Nas palavras de Preciado (2014, p. 75), o dildo “denuncia a pretensão do pênis de 

se fazer passar pelo falo”. A autora aponta a relação entre estes dois ícones – o 

pênis e o falo -, demonstrando como a construção de dildos, em que o pênis não 

é uma alusão para o prazer, é capaz de questionar sistemas legitimadores que, 

por meio da representação do órgão masculino, atribuem poder e privilegiam o 

portador do pênis. Exceto em ocasiões de apropriação com pretensões críticas, a 

motivação por trás da busca por um termo menos categórico, como dildo, 

investiga modos de opor-se a palavras como “consolo” e “pênis de plástico”, pois 

os dildos não têm a pretensão de substituir o pênis, e nem o falo. Pelo contrário, o 

que eles sugerem é uma nova categoria contestadora. 

A linha tênue que diferencia o pênis do falo dialoga com os apontamentos 

psicanalíticos de Jacques Lacan. As observações de Jane Gallop elucidam o 

termo utilizado pelo teórico. Em suas palavras: 

 

Saber se podemos separar o falo do pênis anda junto com saber 
se podemos separar psicanálise e política. O pênis é o que os 
homens têm e as mulheres não têm; o falo é o atributo do poder 
que nem os homens nem as mulheres têm. Mas enquanto o 
atributo do poder for um falo que só pode ter significado por 
referências a um pênis ou sendo confundido com um pênis, essa 
confusão sustentará uma estrutura em que parece razoável que 
os homens tenham poder e as mulheres não o tenham. E 
enquanto os psicanalistas sustentarem a separabilidade ideal do 
falo em relação ao pênis, eles podem agarrar-se a seu falo e 
acreditar que seu discurso falocêntrico não precisa ter qualquer 
relação com a desigualdade sexual, nem qualquer relação política 
(GALLOP, 2001, p. 280-281). 

 

Enquanto na infância o falo se relaciona à presença/ausência, na fase adulta ele 

determina o masculino/feminino e, em ambos os casos, “ter um falo significaria 

estar no centro do discurso, gerar significado, ter o domínio da linguagem, 

controlar e não conformar-se a aquilo que vem de fora, do Outro” (GALLOP, 2001, 

p. 280). Sendo assim, o portador privilegiado desta tecnologia de poder se torna 

inquestionável, e sua posse, irrevogável e intransferível.      

Tecnologias Disciplinadoras 



 
      

Preciado (2014, p. 98) observa que sexo e sexualidade são tecnologias 

sociopolíticas complexas em que “a intervenção (produção) tecnológica em (da) 

sexualidade foi uma prática constante (embora sob modelos diferentes e 

descontínuos) da modernidade”. Ela acrescenta que todos os tipos de estímulo 

sexual dizem respeito a certa tecnologia. Assim, as ofertas de tratamentos para 

histeria com vibradores aproximam-se às de compra e venda nas sex shops. 

Ambas representam estratégias de poder que produzem e reproduzem 

sexualidades (PRECIADO, 2014).   

Diante destes apontamentos, percebemos as tecnologias investidas em mulheres 

histéricas como formas de legitimar o que se acreditava ser a sua função 

biológica e dialogavam com o contexto dos discursos antropológicos europeus e 

colonialistas, em que “a masculinidade foi descrita em função de sua relação com 

os dispositivos tecnológicos, enquanto a feminilidade foi definida em função de 

sua disponibilidade sexual” (PRECIADO, 2014, p.149). Neste sentido, como 

sugerido por grupos feministas estadunidenses dos anos 1970, o corpo feminino é 

significado mediante concepções androcêntricas e heterocêntricas, logo trata-se 

de um produto da história e da política. Como proposto por Preciado (2014), é 

preciso o exercício de desnaturalização do sexo como algo natural e de 

desconstrução da assimetria de poder de gênero sustentada pelo regime 

heterossexual.  

No universo contemporâneo, onde vibradores são comercializados e o acesso à 

informação sobre o universo erótico é mais amplo, a “história da sexualidade se 

desloca do âmbito da história natural da reprodução para fazer parte da história 

(artificial) da produção (PRECIADO, 2014, p.98). Consequentemente, os artefatos 

adquirem agência e participam da construção de novas identidades e 

representações de sexualidade. Sendo assim, os discursos de reprodução sexual 

são substituídos por ideias sobre o consumo dos objetos. Pelas palavras de 

Preciado (2014, p.156) sobre reflexões de Michel Foucault: 

 
A técnica é uma espécie de micropoder artificial e produtivo que 
não opera de cima para baixo, mas que circula em cada nível da 
sociedade (do nível abstrato do Estado ao da corporalidade). Por 
essa razão, o sexo e a sexualidade não são os efeitos das 
proibições repressivas que obstaculizariam o pleno 



 
      

desenvolvimento de nossos desejos mais íntimos, e sim o 
resultado de um conjunto de tecnologias produtivas (e não 
simplesmente repressivas). A forma mais potente de controle da 
sexualidade não é, logo, a proibição de determinadas práticas, 
mas a produção de diferentes desejos e prazeres que parecem 
derivar de predisposições naturais (homem/mulher, 
heterossexual/homossexual, etc.), e que são finalmente reificadas 
e objetivadas como “identidades sexuais”. As técnicas 
disciplinadoras da sexualidade não são um mecanismo 
repressivo, e sim estruturas reprodutoras, assim como técnicas de 
desejo e de saber que geram as diferentes posições de sujeito de 
saber-prazer. 
 

Apura-se pela leitura dos textos de Preciado que as formas de controle sobre a 

sexualidade são criativas, dinâmicas e estratégicas em seus discursos e práticas. 

Demonstram-se adaptáveis em relação às novidades comportamentais, culturais 

e sociais. De certo modo, as formas tecnológicas de controle participam (mas nem 

sempre) da construção do novo, antes mesmo de ser novidade.  

Assim, é possível afirmar a sexualidade como um dispositivo tecnológico 

construído, regulador e produtivo, em que os artefatos apresentam-se frutíferos 

como ferramentas apropriacionistas para demarcar práticas sexuais e o corpo na 

atualidade. Infere-se como a construção de sexualidades é normalmente 

elaborada de formas restritivas e hierarquizadas, em que mulheres encontram-se 

induzidas por sistemas heteronormativos e submissas em relação ao privilégio do 

falo enaltecido. Porém, observamos como os objetos são apropriados e ao 

mesmo tempo adquirem agência dentro destes processos de construção. Nas 

palavras de Preciado (2014) eles adquirem caráter subversivo, ou nas palavras da 

autora, um potencial “contrassexual” em torno das representações de 

masculinidades e feminilidades.  

  

Márcia X. e uma fábrica irônica de falos 

Márcia Pinheiro de Oliveira, Márcia Pinheiro, Márcia X. Pinheiro. Todas elas são 

Márcia X. (Figura 1), último nome adotado pela artista brasileira, nascida no Rio 

de Janeiro em 1959, e pelo qual preferia ser identificada. Nomenclaturas distintas 

que simbolizaram diferentes etapas na trajetória artística desta mulher que se 

enquadrava em várias categorias: artista gráfica, designer gráfica, performer, 



 
      

artista visual e ressignificadora simbólica de artefatos.  Ela faleceu em 2005, aos 

45 anos (LEMOS, 2013). 

 
Figura 1: Sex Manise (1987) 
Fonte: LEMOS, 2013, p. 129. 

 
Para brasileiros letrados, o X é a vigésima letra do alfabeto oficial da língua 

portuguesa e não é muito recorrente nas palavras do cotidiano. É a precisão de 

números romanos, mas também um símbolo de equações matemáticas que 

representa uma quantidade desconhecida ou uma variável. É a terceira letra das 

palavras sexo, sex e sexualidade, e também pode ser uma cruz com uma 

angulação diferente. X e Y são cromossomos. A maioria dos mamíferos que 

apresentam dois cromossomos X são cientificamente denominados fêmeas. X é 

plural e situá-lo é um ato complexo – seu significado depende de onde, quando, 

por que e por quem foi utilizado. É preciso contexto cultural e social para 

interpretar o X. 

Márcia X., após o início da década de 1990 – momento de expansão 

neoliberalista no Brasil – demonstrou-se interessada em problematizações 

relacionadas ao erotismo e o consumo. Investigou, através de objetos de uso 

cotidiano, questões relacionadas a hábitos sociais, em especial os elementos que 

transgridem as normas sugeridas pela sociedade contemporânea (LEMOS, 2013). 

Os objetivos da artista foram compreender como algumas rotinas interferiam nas 

representações de identidades na sociedade globalizada (X., 2017). 



 
      

A produção de Márcia X. encontra-se inserida no retorno à pintura no Brasil e 

demonstrava-se mais alinhada às pulsações dos discursos contemporâneos. 

Desde a inauguração de sua carreira, em 1980, até o início dos anos 1990, a 

artista explorou o gênero performance e elaborou produções que 

problematizavam os sistemas legitimados da arte. Nas palavras da artista, as 

produções deste período tinham a intenção de questionar, através do humor e do 

estranhamento, o papel do artista e da arte na sociedade (X.4, 2002 apud LEMOS, 

2013, p. 89). Segundo Beatriz Lemos5 (2013), Márcia X. utilizava-se do deboche 

como engajamento crítico, e apesar de não renegar o seu país de origem, não 

pretendia celebrar o patriotismo – seu objetivo parece ser desestabilizar as 

estruturas de poder e moralidade 

Fábrica Fallus (1992-2004) é o nome da série de objetos, esculturas e instalações 

idealizadas pela artista, em que o falo é evocado como índice mediante 

referências visuais. Os objetos de estimulação sexual que compõem a obra foram 

encontrados em sex shops localizadas no Saara, bairro comercial do Rio de 

Janeiro e local de pesquisa para inúmeros trabalhos da artista. Produzida ao 

longo de 12 anos, a série originalmente intitulada Penys Lane apresentou mais de 

20 vibradores em formato de órgãos sexuais masculinos, realísticos e eretos. Por 

meio de processos apropriacionistas, os vibradores são modificados e 

incorporados a diferentes adornos. Equipados por dispositivos tecnológicos, 

emitem sons ou movimentam-se, permitindo a interação entre eles ou com o 

público (LEMOS, 2013). Nas palavras de Márcia X. (2017): 

 
Anônimos e impessoais nas prateleiras das lojas, acabam por 
incorporar “personas” diversas, transformando-se em objetos 
simultaneamente fálicos e femininos, pornográficos e infantis, 
sagrados e profanos. As peças que utilizam vibradores se 
movimentam pelo chão, se encontram e se afastam, rodopiam 
percorrendo o espaço, formando ao acaso uma estranha 
coreografia. 

 

                                                
4 X., Márcia. Márcia por Márcia. Texto da artista. 2002. 
5 Beatriz Lemos é pesquisadora e curadora autônoma. Tem como área de interesse o 

estudo de políticas do sistemas de arte e seus desdobramentos em redes. Elaborou o 

“Catálogo Márcia X.” em 2013, um dos materiais mais completos da artista disponível 

atualmente.  



 
      

Contemplando diferentes especificidades técnicas e estéticas, entre as 

composições de Fábrica Fallus (Figura 2) encontram-se vibradores cobertos por 

casacos de pele, apresentados como castiçais para velas, acrescidos de 

apetrechos religiosos (medalhinhas e imagens de santos), fragmentos de 

bonecas, brinquedos, laços, pedrinhas coloridas, rendas etc.6 A autonomia 

atribuída por Márcia X. aos vibradores expressa códigos antagônicos às 

diferentes leituras sobre os comportamentos da sociedade (LEMOS, 2013). De 

acordo com Tvardovskas (2008): 

 

Fábrica Fallus é metonímia do mundo: uma maquinaria que não pára de 
produzir ícones do desejo, de adaptar os “produtos” a toda sorte de 
gostos, de recriar e multiplicar o poder do falo. Márcia X. volta seu olhar 
mordaz ao patriarcado, ironizando a obsessão com a sexualidade que 
caracteriza a sociedade contemporânea, por meio da fabricação de pênis 
em série (p. 58). 

   

Apresentados de formas sutis, transgressoras ou lúdicas, os vibradores de 

Fábrica Fallus, por meio da perspectiva deste objeto inserido no imaginário sexual 

ocidental, articulam-se frente à moralidade e questionam as sexualidades e suas 

representações. Apesar do teor artesanal atribuído por Márcia X. aos itens 

industrializados e artificiais, a fábrica que compõe o nome da série parece 

dialogar com o consumo. Personificando e individualizando objetos produzidos 

em série, as obras discutem como o mercado se apropria de bens eróticos para 

construir representações de sexualidades que reforçam estereótipos. A 

concepção da série de objetos vibratórios de Márcia X. explora ações habituais e, 

através da adição de elementos lúdicos e dissonantes contribui para a geração de 

conhecimento crítico, principalmente aqueles que interroguem a centralidade do 

falo em nossa sociedade. 

                                                
6  O catálogo apresentado por Beatriz Lemos é o material mais completo sobre vida e obra da 
artista Márcia X. Porém, devido ao escasso material fotográfico e descritivo de algumas obras, 
alguns objetos da série Fábrica Fallus não possuem títulos ou especificações técnicas. Sendo 
assim, uma dimensão total dos objetos torna-se limitada.  



 
      

 
 

Figura 2: Série Fábrica Fallus (1992-1997) 
Fonte: LEMOS, 2013, p. 278-279. 

 

Considerações finais 

Ordenados em funções e formatos diferenciados, os massageadores, os pênis de 

plástico, os consolos, os vibradores e os dildos foram construídos entre termos, 

categorias, discursos e valores sociais sugestivos e limitantes. Tais dinâmicas de 

assimilação dos dildos/vibradores, são responsáveis por sintetizarem, 

normatizarem e conceituarem os seus usos e as suas experiências. Neste 

contexto, procurando problematizar os discursos em torno da sexualidade e dos 

bens eróticos, Preciado (2014) observou que os dildos/vibradores colocam em 

questão a suposição segundo a qual o corpo orgânico é o contexto próprio da 

sexualidade. Nesta lógica, estes artefatos sexuais são indicadores da plasticidade 

sexual e contradizem teorias centradas nos órgãos sexuais.  Os dildos/vibradores 

são ao mesmo tempo os instrumentos e os desestabilizadores das tecnologias da 

sexualidade, atuando e desestruturando “a distinção entre o imitado e o imitador, 

entre a verdade e a representação da verdade, entre a referência e o referente 

entre a natureza e o artifício, entre os órgãos sexuais e as práticas sexuais” 

(PRECIADO, 2014 p. 29).  

Neste contexto, a produção de Márcia X. encontra-se no campo da resistência e 

da busca por representações que integram a pluralidade de identidades e 

subjetividades. Com trabalhos inseridos entre ressignificações de signos 

estabelecidos, antagonismos e concepções paradoxais, em Fábrica Fallus Márcia 

X. “trabalha frontalmente com a mitologia erótica ocidental, ataca a banalização 



 
      

da experiência sexual produzida pela indústria pornográfica e embaralha os 

limites entre a suposta clareza da razão e o mundo lúdico” (TVARDOVSKAS, 

2008). Embora tenhamos apurado nesta pesquisa, que discursos são produzidos 

e construídos, visando reforçar as representações e uma centralidade ocidental 

do pênis com ideais de falo para o masculino. Estes apontamentos são dispostos, 

neste estudo, como motivação crítica para os comentários levantados em torno da 

série Fábrica Fallus. Recorremos aos discursos – como o da medicina, da arte e 

da política – e às significâncias sociais dirigidas aos artefatos para encontrar a 

fundamentação necessária para articular a série no campo do consumo, das 

apropriações e das artes visuais. 

Ao apropriarmo-nos dos vibradores nas práticas artísticas, podemos evocar o 

mercado erótico e questionar o paradoxo entre os vibradores em formato do 

órgão genital masculino que, ao passo que possibilitaram uma nova forma de 

expressão para o desejo feminino e homossexual, celebram o falo masculino e 

seu centro de poder. Assim, questionamos a influência do falocentrismo sobre os 

desejos, as sexualidades e as subjetividades. Ao possibilitar a interação do 

público com os artefatos sexuais, Márcia X. propõe a discussão de um assunto 

receoso que envolve as identidades, o sexo, as sexualidades e a culpa da 

sociedade em consumir tais produtos. Os objetos e jogos propostos intermedeiam 

as relações entre o público e suas sexualidades, ao mesmo tempo em que 

extrapolam o foro individual, discutindo aspectos simbólicos e valores que são  

constitutivos da vida em sociedade. 
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