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Resumo 

 
O artigo pretende identificar no filme Baise Moi (Virginie Despentes, 2005) e no livro,              
Teoria King Kong (Despentes, 2016), um desvio à uma feminilidade homogeneizada. O            
estudo dos objetos investiga os artifícios estéticos e narrativos que tendencionam uma            
perturbação do binarismo de gênero, além de considerar as potencialidades, linhas de            
fuga e devires que desorganizam as opressões de poder que surgem da dicotomia             
homem-mulher. 
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Texto do trabalho 
 

Este artigo foca em dois trabalhos da autora e diretora Virginie Despentes. Um             

deles, Baise-moi (2000), longa metragem escrito e dirigido por Despentes, responsável           

por polarizar opiniões entre a crítica e o público, com cenas explícitas de estupro, sexo,               

e violência. O filme foi proibido de ser exibido na França e banido em outros países,                

como Austrália e Reino Unido . A trama revela uma viagem de carro pela França              3

protagonizada por duas mulheres. Uma delas, Manu, é uma atriz pornô, recém-vítima de             

um estupro coletivo, que assassina o irmão em um ímpeto de cólera, fugindo logo em               

seguida, e a outra é Nadine, uma prostituta que também busca esquivar-se de uma              

1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginário do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em                 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2  Mestranda do Curso de Comunicação do PPGCOM-UFF, email: pollyanebelo@gmail.com 
 
3 DONALDSON, Brian. The low budget, sex and violence-filled movie is available uncut in the UK for the first 
time. Disponível em: <https://film.list.co.uk/article/49772-baise-moi/>. Acesso em: 10 de jul. 2017 
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eventual prisão por ter sufocado sua colega de quarto em uma briga doméstica. As duas               

se conhecem na noite das suas evasões, em uma estação de metrô fechada, que se torna                

uma oportunidade para uma viagem de pulsões incontidas pelas rodovias francesas.           

Manu e Nadine, cometem crimes de uma violência pervasiva, como roubos seguidos de             

assassinatos e até uma chacina envolvendo frequentadores de uma casa de swing. 

A outra obra de Despentes enfocada é o livro lançado em 2006, Teoria King              

Kong, um pseudo-manifesto contra as opressões do patriarcado, onde a autora traz a             

partir de suas memórias, reflexões atuais sobre os sujeitos infiéis aos tradicionais papéis             

voltados para a feminilidade, como por exemplo, a de um modelo reprodutivo, passivo,             

acolhedor e decorativo. A autora direciona a sua crítica contundente a dinâmica em que              

os gêneros são organizados pelos poderes conservadores da atual sociedade francesa, e            

como o predomínio de poder masculino causa a repressão da mulher. Considerando os             

argumentos de Despentes, a obra auxilia no exame da composição dos arranjos de poder              

entre os gêneros em um âmbito europeu, bem como, uma reflexão amplificada do papel              

feminino nas atuais sociedades ocidentais. 

 

Da necessidade de conceber o estupro 

 

A cena se desenrola aos nove minutos do longa-metragem. Manu, uma das            

protagonistas de Baise-Moi, está bebendo cerveja e conversando com uma amiga em            

uma paisagem costeira e despovoada. O tópico da conversa é sobre seu trabalho como              

atriz pornô, e como a mesma é desqualificada pela sua participação na indústria             

pornográfica pelos próprios espectadores. Manu deixa claro que despreza as críticas,           

“Traga eles aqui. Ponha eles em fila e eu cago em cima deles.” Subitamente, uma               4

sonoridade semelhante a portas de um automóvel se fechando é entreouvida, e a câmera              

se volta para cima, enquadrando três homens que as observam de um ponto mais alto do                

terreno. Há um corte, e a cena seguinte se compõe com as duas entrando em uma                

garagem abandonada, sendo contidas dentro de um automóvel pelos homens. A amiga            

de Manu é espancada em cima do capô do veículo por tentar reagir a perspectiva de um                 

4 Todas as traduções das falas de Baise-moi citadas no decorrer deste artigo são de minha autoria. 
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estupro que está prestes a se concretizar, performando uma tentativa desesperada para            

salvar-se, através de gritos e esperneações. Esta só abdica do direito de preservar seu              

corpo quando recebe um golpe na cabeça, atordoando sua capacidade de se defender e              

arrancado-lhe sangue da face. Não há trilha sonora na cena, toda ela é envolta apenas               

pelo choro e os gritos de uma das vítimas. A penetração não é silenciada, e sim o                 

oposto, é exibida em um enquadramento fechado, um close sem restrições. Manu,            

arrancada do carro, contempla atônita e acata com movimentos comedidos as ordens            

dos violadores. No decorrer de seu estupro, o agressor reclama do seu corpo inerte,              

“Parece que estou fodendo um Zumbi. Mexe um pouco o rabo!”, nesse momento a              

vítima faz a sua primeira interpelação enfática ao que está acontecendo, “O que você              

pensa que tem no meio das suas pernas, imbecil?”. Ao ouvir isso, a excitação sádica do                

estuprador se extingue e os agressores retiram-se, deixando para trás as duas mulheres             

feridas e abaladas. 

Despentes optou pela representação de um estupro explícito o que causou (e            

causa) comoção dentre o público do filme. Os questionamentos mais comuns que            

surgem a partir dessa cena são: Porque não silenciar pelo olhar da câmera a              

integralidade dessa agressão? Porque mostrar a penetração, a luta, e o sangue? Qual a              

necessidade de imprimir na tela fílmica algo tão desconcertante? Um dos caminhos pelo             

qual optei para dar conta da concepção do estupro em Baise-moi é analisar os atos de                

violência históricos cercados de tentativas de apagamento, e que subjugam os sujeitos a             

outros através das relações de poder ali encerradas. Didi-Huberman em Imagens,           

Apesar de Tudo, ao tratar da importância de se reconhecer a existência de Auschwitz              

através de quatro fotografias de autoria dos próprios prisioneiros, demarca a seguinte            

passagem“(...) devemos imaginá-lo, esse imaginável tão pesado” (2012, p.15).  

A urgência de se imaginar o estupro para Despentes, segue-se da possibilidade            

do estupro ser uma realidade contida em toda a vivência feminina, uma violência que              

corta transversalmente diversas camadas que distinguem as mulheres e as aproxima.           

Além disso, essa violência opera em uma lógica de extermínio completo (tanto do             

sujeito, como do relato), semelhante aos campos de concentração da Alemanha nazista:            

ora efetivando a aniquilação corporal da vítima, consequentemente, eliminando         
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qualquer tipo de memória que possa dali emergir, ora atuando através do emudecimento             

dessas vítimas, por operar dentro da lógica do tabu, do imencionável, do irrepresentável,             

do que não pode ser concebido ao corpo de um ser humano por outro humano. 

 

Nas raras vezes em que tentei contar o acontecido, contornei a palavra            
‘estupro’: ‘agredida’, ‘enrolada’, ‘constrangida’, ‘um problema’, whatever...       
Enquanto não é nomeada, a agressão perde sua especificidade, pode se           
confundir, com outras agressões, como ser roubada, ser detida pela polícia, ser            
presa ou golpeada. Essa estratégia míope tem sua utilidade. Porque a partir do             
momento que se chama estupro de estupro, todo aparelho de vigilância feminino            
se coloca em andamento: você quer que fiquem sabendo sobre isso que te             
aconteceu? (Despentes, 2016, p.32) 
 
 

Tendo sido escrito seis anos após o lançamento de Baise Moi, o capítulo             

Impossível Estuprar uma Mulher Cheia de Vícios, de Teoria King Kong, lida com o              

caso de estupro da própria autora e intercede por uma reação mais enfática por parte das                

mulheres. As memórias de Despentes são apenas o pano de fundo para a sua crítica ao                

presente e como as relações de gênero são tratadas dentro da contemporaneidade.            

Pensando o presente, o contemporâneo, através das ações, sentimentos e a vivência de             

um ser individual, Despentes pensa os sujeitos e a práxis a partir de suas próprias               

afecções enunciadas, ou seja, dos corpos que se afetam mutuamente e são afetados pelo              

mundo. Intrinsecamente existente no presente e na corporalidade, encontramos o          

estupro, um crime milenar. Tanto a narrativa da vítima em Teoria King Kong, como a               

retratação fictícia do crime, sofrido por uma atriz pornô, é a tentativa de emersão desses               

sujeitos à existência e ao presente.  

A aparição desses sujeitos, de Nadine, Manu e Despentes, também assombram           

o atributo inimaginável. As imagens polêmicas do filme estão atreladas não apenas na             

representação explícita do estupro, o inconcebível está igualmente nas vítimas do crime,            

que são sujeitos desviantes da feminilidade homogeneizada. A vontade de          

desimaginação do espectador mira o comportamento impetuoso de uma prostituta e           5

5 Se dá a partir da maquinaria da desimaginação, que lida com o desaparecimento completo e total de 
uma textualidade física e uma oralidade dos relatos de Auschwitz. Esta vontade contava não apenas com a 
destruição das provas, mas também com a qualidade estapafúrdia que os relatos se enquadrariam, gerando 
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uma atriz da insdústria pornagráfica, as duas sendo atravessadas pela marginalidade. A            

perturbação que as personagens trazem está não apenas nos limites da moral aos quais              

as suas profissões ameaçam, mas também aos limites da preservação humana, aos quais             

seus crimes se endereçam. 

As potências de atuação das protagonistas do longa, são inerentemente ligadas à            

adequação de seus corpos perante determinada situação. Há momentos de um           

agenciamento corporal visando a sedução à figura masculina, acarretando uma leitura           

dos seus corpos pelos homens à sua volta por sua materialidade última, reificando-os.             

Em outras situações, como atos cotidianos, ou ocasiões extremas, a agência de suas             

figuras se voltam para as suas outras potencialidades, criando desta forma um            

movimento pendular das suas posturas, entre o conforto e o flerte, entre a emasculação              

cobiçada pelos homens (figura 1) e seus feitos rotineiros e criminais (figura 2). 
 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

descrédito para os seus enunciadores. O conceito foi nomeado por G.Didi-Huberman, Imagens Apesar de 
Tudo, p.34. 
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Figura 2 
 

 
A violência perpetrada pelas personagens, assim como seus encontros sexuais          

planejados, atuam no caminho contrário do que se é esperado para uma vítima de              

estupro, segundo Despentes. “Depois do estupro, a única atitude tolerada consiste em            

dirigir a violência contra si mesma. (...) Abandonar o mercado sexual, porque fomos             

estragadas, abrir mão do nosso próprio desejo”(DESPENTES, 2016, p.40-41). Manu, na           

companhia de Nadine, escolhe o caminho inverso a este. A causalidade do estupro em              

Baise-moi, é o estopim para um desenfreio, uma liberação do que lhe é esperado em               

uma sociedade que aplica aos indivíduos com vaginas uma feminilidade compulsória.           

As ações de Manu e Nadine afloram de um corte nos signos da feminilidade submissa, e                

por isso, são inventivas ao estarem inscritas e corporificadas exatamente em mulheres.  

Suas atitudes e intervenções deflagram o inimaginável para o corpo feminino: a            

violência contra ele, rechaçada pelas vítimas, e a violência a partir dele, ignorada por              

uma sociedade sexista. “Como sempre, a obrigação é dupla: deixam claro que não existe              

nada mais grave do que isso [o estupro], e, ao mesmo tempo, que não devemos nos                

defender e nem nos vingar”(DESPENTES, 2016, p. 38). Na obra de 2006, Despentes             

frisa o seu desejo de infringir degolações aos seus agressões, e sua ânsia em desprezar a                
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performance inferior do “ser mulher”, abraçando uma potência ameaçadora,         

envolvendo-se em uma defesa, e trazendo a violência para o território do feminino.             

Desse modo, a equidade entre a integridade física de um homem e uma mulher seria               

revista. 

A necessidade de conceber a violência incorrida por mulheres e a violação das             

mesmas através de uma cena onde tudo é visível é a refutação do ofuscamento de uma                

existência livre da mulher. O inventivo aqui se configura dentro de uma vivência             

arraigada da condição feminina inferiorizada, e transforma-se em uma produção          

feminista. A epistemologia da cena do estupro criada por Despentes invoca o assombro             

da memória da diretora, em contrapartida, há uma visibilidade da continuidade do            

Sujeito feminino para além das expectativas auto-indulgentes, uma vivência sem          

afugentamento das liberdades essenciais ou escolha de ação, mesmo que essas sejam            

atrozes. Logo após o ocorrido, a amiga de Manu, a outra vítima do crime, acometida               

pela humilhação, interpela-a, perguntando o porquê de tê-la deixado a violarem. Manu            

já de pé, terminando de se vestir, profere: “Podiam ter feito muito pior. Ainda estamos               

vivas, não? (...) É só um caralho e nós somos só mulheres. Vai ficar tudo bem.” A                 

própria existência de Manu após o trauma é uma recusa a constante tentativa de              

desaparecimento da emancipação existencial protagonizada pelos sujeitos femininos e o          

início de uma indisciplina desenvolvida pela sua potência de viver que urge no decorrer              

da trama.  

 

Linha de Fuga e o desvio da feminilidade engessada 

 

Logo no início de Baise-moi, Nadine encontra-se bebendo em um bar.           

Paralelamente, em outra parte do ambiente há um homem jogando bilhar, e uma mulher              

recém-chegada, começa um diálogo que denota uma relação prévia entre os dois, “A             

assistente social pediu para você passar por lá.”, diz a mulher com cautela. O homem               

sem parar ou olhar para ela, realiza a cerimônia de friccionar o giz na ponta do taco de                  

sinuca, esperando por sua vez no jogo, enunciando: “Cale a boca. Eu não tenho direito a                

nada”, salientando o fato de estar sendo “perturbado” no seu momento de lazer. A              
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mulher faz outra tentativa, “Tem correspondência para você. Quer que eu traga?”, dessa             

vez esta é ignorada pelo homem, se voltando novamente para ele, “Você desapareceu             

por cinco dias. Não quer viver mais junto?”, a pergunta chama a atenção dele, e é a                 

primeira vez que a encara diretamente, “Porque saio tarde, não quero me mudar agora.              

Pare de reclamar.” A mulher demonstra um claro desconforto durante a conversa, seus             

questionamentos e olhos caídos denotam uma submissão por parte da mesma perante ao             

homem ali apresentado. O segundo se mostra despreocupado com a irresponsabilidade           

para com a criação de sua prole, evitando qualquer tipo de compromisso com a mulher               

ou com papel pelo qual foi encarregado.  

 Essa cena demonstra o que Despentes quer esquivar-se. A feminilidade          

conformada, resignada e aduladora se constrói nas suas obras como a outra polaridade             

dicotômica dos gêneros, bem delineada em oposição ao masculino, viril e dominador.            

Em outras palavras, esse dualismo se firma com a ideia do homem e da mulher               

assegurando-se dos seus papéis históricos muito bem demarcados, ele sendo o senhor do             

seu destino, e a ela apenas sua coadjuvante histórica. A narrativa de Nadine e Manu é                

gerada em cima de uma repressão radical dessa subalternidade prevista para elas. O             

desejo das protagonistas e da escrita de Despentes opera uma maculação da ordem             

dicotômica, riscando a superfície da percepção límpida de gêneros. As experiências aqui            

se recusam à conformidade dos moldes e luta para alcançar o desvio. Dentro de uma               

certa distribuição do que se é possível e de um recorte espaço-temporal configurados             

para operar a favor do homem (um contexto contemporâneo), dá-se uma situação, e             

permeando esta situação, dá-se a vontade de um distúrbio, um transtorno das dualidades             

organizadoras tanto das circunstâncias da jornada das protagonistas, como também de           

uma atualidade ocidental. 

O desejo de Despentes, como processo inquietante das segmentações binárias,          

manifesta-se logo em seu parágrafo inicial de Teoria King Kong, 

 

Escrevo a partir da feiúra e para as feias, as caminhoneiras, as frígidas, as mal               
comidas, as incomíveis, as histéricas, as taradas, todas as excluídas do grande            
mercado da boa moça. E começo assim para que tudo fique bem claro: não me               
desculpo de nada, não vim aqui para reclamar. Não trocaria de lugar com             
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ninguém, porque ser Virginie Despentes me parece um assunto mais          
interessante do que qualquer outro. (2016, p. 7) 

 

Essa vontade de autoprodução, de uma fuga dos moldes perfeitos, de revelar ao leitor e               

aproximar os sujeitos que partilham de um mesmo desejo provém de uma minorização             

que se dá a partir da dominação masculina, isto é, de um estado de privilégio definido                

pelo macho adulto . A obra de Despentes surge de uma vontade: como sair da              6

disparidade dos papéis? Como criar uma fenda no fundamento no qual a dicotomia dos              

gêneros se ergue? Como estriar o lastro? As potencialidades de Nadine e de Manu,              

assim como as da autora, visam uma emancipação da distribuição dualística das            

performances atreladas a cada sujeito, e que são oriundas da relação de dominação que              

um opera sobre o outro.  

Em uma cena durante o longa, Manu e Nadine escolhem um homem que as              

espreitam em um casino para uma breve aventura sexual. Ao chegar no quarto de hotel,               

o sujeito colhe um preservativo do bolso da calça, o qual rapidamente é descartado por               

uma bofetada de Manu, que exclama: “Só o caralho sem mais nada.”, o homem              

demonstra-se cauteloso, “Mas isso é burrice...Sexo seguro. Não posso fazer isso, é            

contra meus princípios.” Manu ignora a objeção do sujeito, e toca a virilha do mesmo,               

reivindicando uma ereção que este diz ter dificuldade de atingir, pedindo a atriz pornô              

que o ajude a chegar a ereção através da realização de um sexo oral. Em face ao pedido,                  

Manu sorri, se levanta da cama que estava sentada, ao lado do sujeito e o encara. Neste                 

momento o plano da câmera se mantém ao nível do homem, fazendo com que tanto               

este, quanto o espectador encare Manu de uma perspectiva sutilmente inferior, desta            

forma, a mulher acima do homem, profere: “Tá com sorte de eu ter uma consciência               

feminina, cara.” (Figura 3). 

6 O macho adulto aqui se edifica sobre a interação de outras relações dicotômicas, como branco-negro;                
heterosexual-homosexual; classe alta-classe baixa. A construção de seus privilégios não se dá apenas a partir da                
relação masculino-feminino ali encontrada, cada situação deve ser analisada unicamente. Em uma situação onde se               
encontra um homem branco e uma mulher negra, o dualismo masculino-feminino vem acompanhado do dualismo               
branco-negro. Assim, como em uma relação onde há uma mulher branca e um homem negro, as relações de poder se                    
darão de outra forma, a mulher branca possuindo um papel de uma “maioridade qualitativa” em comparação ao                 
homem negro no âmbito da raça, mesmo este tendo privilégios na esfera do gênero. 
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Figura 3 

 

Manu se agacha para performar o sexo oral, a câmera a acompanha, deixando um              

quadro perfilando os dois indivíduos. Por um momento o homem supõe que sua             

solicitação sexual está sendo atendida, mas no segundo seguinte, Manu vomita no pênis             

deste. Estarrecido, o sujeito, dispara em direção ao banheiro, vociferando: “Puta! Que            

nojo!” Enquanto Manu escarnece do ato com altas gargalhadas acompanhada de Nadine            

em sua gozação. “Estou surpresa comigo mesma!” (Figura 4)  

 

 
Figura 4 
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Na continuação da cena, Manu e Nadine espancam o sujeito até a morte, justificando o               

ato com o seguinte argumento: “O que nós não gostamos em você, foi a sua camisinha.                

(...) Você é um daqueles caralhos plastificados. Não pode andar por aí fodendo             

desconhecidas. Porque você nunca sabe com quem está lidando...Babaca.” 

O estremecimento da dicotomia nesta cena é tangível. As ações de Manu são             

vetores de desorganização de uma situação calcada pelas relações já bem demarcadas            

entre o masculino e o feminino, e particularmente, sobre o que se espera de uma mulher,                

uma atriz pornô, que convida para seu quarto qualquer um. A aceitação de Manu para               

efetivar o sexo oral, a expectativa do homem de uma performance com detalhes             

submissos, e a astuciosa argumentação da protagonista, invocando ironicamente uma          

“consciência feminina”, fissuram a dependência de um ser feminino por um ser            

masculino, exemplificada anteriormente com a conversa do casal perante a mesa de            

sinuca, na qual a mulher procura no homem um resquício de discernimento moral             

dentro de suas ações irresponsáveis. A irresponsabilidade aqui, com seus atos           

impulsivos e repulsivos, é protagonizada por mulheres, criando uma linha de fuga onde             

a “desterritorialização” dos signos de uma “identidade feminina” é calcada          

inevitavelmente em referência a um sujeito masculino.  

A linha de fuga operada em Baise-moi e Teoria King Kong pretende perturbar a               

ordem vigente dos costumes e das afecções instituída, a qual engendra um            

coadjuvantismo feminino, um secundarismo dócil, inofensivo, com suas “aptidões         

naturais” para o coquetismo. Como comenta Despentes: “Depois de vários anos de boa,             

leal e sincera investigação, deduzi que: a feminilidade é a putaria. A arte do servilismo.”               

(2016, p.106). O susto desencadeado pelo vômito de Manu na genitália masculina, é             

também o susto dessa ordem violada, uma assombração ao servilismo. Os seus papéis             

profissionais, como atriz pornô e prostituta, carregam a expectativa dessa servidão           

aterrada nas suas corporalidades, ou melhor, seus corpos seriam mais acessíveis por            

estarem à margem da moral, sendo assim, sua sexualidade poderia ser partilhada e             

acessada por qualquer indivíduo. Em resposta à efetivação dessa ideia pela tomada do             

corpo de Manu através do estupro, quando interpeladas por uma cantada sórdida de um              
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estranho durante uma caminhada, as mulheres não emitem nenhuma indignação verbal.           

Em Baise-moi a linha de fuga se converte em um único tiro no peito do assediador. 

 

O devir-King Kong  

 

O penúltimo capítulo de Teoria King Kong, King Kong Girl, inicia-se com a             

apresentação por Despentes do filme King Kong (Peter Jackson, 2005). Traçando um            

panorama pela trama, a autora se detém em alguns pontos cruciais do enredo: um              

ambicioso diretor de cinema, uma tripulação quase inteiramente masculina, e uma única            

mulher navegam em direção à uma ilha misteriosa. Skull Island está fora do mapa pela               

simples razão da inexistência de aventureiros sobreviventes a uma viagem à região,            

impossibilitando a cartografia das suas dimensões territoriais. Os nativos da ilha           

sequestram a mulher como sacrifício para a criatura que se assemelha a uma grande              

gorila, chamada King Kong. Despentes pontua uma representação desse ser, sem           

enquadramento de gênero, Kong não exibe genitália, nem busto, “nenhuma cena nos            

permite lhe atribuir um gênero.” (2016, p. 93).  

Essa não identificação de um gênero ou sexualidade atrelada a besta, produz            

“descanso” para a recém-capturada, já que longe de todas as referências binárias de             

gênero e as opressões que vem com as mesmas, a mulher se vê livre da obrigação de sua                  

feminilidade, assim viria à tona sua potência fundamental, seu devir-King Kong. 

 

King Kong, aqui, funciona como a metáfora de uma sexualidade que precede a             
distinção de gêneros tal como politicamente imposta no final do século XIX.            
King Kong encontra-se além da fêmea e além do macho. Esse ser está na              
encruzilhada entre o homem e o animal, o adulto e a criança, o bom e o mau, o                  
primitivo e o civilizado, o branco e o preto. Híbrido, diante da obrigatoriedade             
do binário. A ilha do filme é a possibilidade de uma forma de sexualidade              
polimorfa e superpoderosa. Aquilo que o cinema deseja capturar, exibir,          
desnaturalizar e depois exterminar. (Despentes, 2016, p. 94) 
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O devir na obra de Deleuze e Guattari refere-se ao cerne do próprio desejo . A               7

potência de agir de um indivíduo, passa pelo desejo, e o último está atravessado pelo               

devir. O devir é um constante processo, que se faz a partir de uma existência singular e                 

factual no indivíduo, ele não pode ser uma imitação. Não há nada nada a priori ou a                 

posteriori do devir, pois este não possui um fundamento, axiomas, ou modelos como             

ponto de origem para a sua construção. O devir é um constante tornar-se, e reconhecer a                

imanência da infinitude deste processo é colapsar com a ideia do estado imutável do que               

se é, o ser . O fluxo processual do devir, isto é, o desejo que move o tornar-se é o                   8

encontro entre elementos múltiplos que se desarranjam reciprocamente. Dessa forma, o           

devir não está em uma simples substituição de identidade: o problema é menos             

afastar-se do que se é, tornando-se o outro já finalizado, o foco aqui é ser atordoado e                 

envolto por outros modos de sentir, de dizer e ver que fazem a vigente forma de viver                 

“fugir” de si mesma. 

A jornada de Nadine e Manu tem por motivação literalmente uma fuga dupla, a              

evasão dos julgamentos de seus crimes, mas principalmente, a fuga protagonizada pelo            

desejo de desprender-se de uma feminilidade subserviente. A aparente realidade de           

Baise-moi tem sua história transcorrendo em uma França do século XXI, onde a             

conjuntura se passa em uma sociedade sistematizada por uma heterossexualidade          

hiperregulamentada. Esta conjuntura desenfreia os devires das protagonistas por meio          

de um estupro coletivo de uma delas, e a estafa de uma vida mantida pela prostituição                

da outra. Isto é, um contexto onde o binarismo de gênero está estável, com todas as                

marcas da soberania masculina operando sobre o pólo de poder inferior. Manu e Nadine              

não se encontram em Skull Island onde as criaturas ali possuem uma sexualidade             

múltipla e o próprio locus concede a uma possibilidade natural de desvio. Mesmo assim,              

estas carregam o devir desestabilizador da ordem que as aprisiona em uma posição             

subordinada.  

7  DELEUZE, G e PARNET, C. Diálogos. São Paulo: Editora Escuta, 1998. 
 
8 Neste artigo, optei por não utilizar o conceito de identidade feminina sem as aspas, pois o termo remete 
à uma ideia de possibilidades menos fluídas sobre as ações protagonizadas pelas personagens de 
Baise-moi e à proposta de Despentes, com sua sexualidade desterritorializada, exemplificada pela ilha de 
King Kong. 
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A atriz pornô e a prostituta agem com um toque de caos, suas ações emergem da                

encruzilhada entre o masculino e o feminino, entre o homem e o animal, o primitivo e o                 

civilizado. Termos heterogêneos são misturados e uma outra forma de vida tenta            

eclodir. A inventividade de seus atos - “Estou surpresa comigo mesma!” -, vem da              

fissura, do estriamento do princípio da dualidade dos gêneros. A contribuição de            

Despentes é uma busca real, através de suas personagens e de seu pseudo-manifesto, de              

uma singularidade e uma subversão do que é vivenciar a chamada categoria “mulher”. 
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