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Resumo: O objetivo deste artigo consiste em apresentar
proteticamenteo pensamento da contrassexualidade tal como
aparece figurado no Manifesto Contrassexual, de (Paul) Beatriz
Preciado. Para tanto, tal tarefa só pode ser empreendida
apresentando as linhas gerais desse pensamento através de suas
heranças, e mostrando em que medida Preciado, herdando os
pensamentos de Jacques Derrida, Michel Foucault e Judith
Butler, mas também, Donna Haraway, Simone de Beauvoir,
Monique Wittig e Teresa de Lauretis, pretende apontar a uma
nova direção no que diz respeito ao pensamento do sexo e do
gênero, delineando o que se pode chamar de um pensamento
“dildológico”.
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Preciado and the tought of counter-sexuality (an
introduction prothesis)
Abstract: Thisarticle aims to provide what it isprosthetically
present in the Thought of countersexuality, as it is figured at
(Paul) Beatriz Preciado’s Counter-sexual Manifesto. Therefore,
this task can only be undertakenby presenting the outlines of that
thought through its inheritances. That is, showingthat Preciado,
as inheriting the thoughts of Jacques Derrida, Michel Foucault
and Judith Butler, but also Donna Haraway, Simone de Beauvoir,
Monique Wittig and Teresa de Lauretis, intends to point to a new
direction with regard to the thought of sex and gender. In other
words, what we are proposing here is a brief outlining of what
might be called a dildological thought.
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