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Resumo

A questão que se coloca na tese está entremeada na trama moral, em que o desejo pulsa 
por novos arranjos, combinações; trama feita de elementos diferentes, misturados 
sem ordem ou critério, ou seja, fabricados e constituídos de maneira promíscua. Para 
desemaranhar os nós do dispositivo da sexualidade, começo por mostrar que o desejo 
sexual é uma dimensão irredutível à lógica da representação, ao contrário, para além 
das políticas identitárias do jogo macropolítico do direito e da norma, o desejo batalha 
insistentemente neste entre: o individual e o coletivo, o sexo e a norma, o êxtase e o 
amor, o eu e o outro, constituindo o que chamarei de zona de promiscuidade – para 
isso, trago duas figuras: as putas/prostitutas e os amantes. Experimenta-se uma 
sensação de desconforto e vazio por estarmos numa zona de não-conhecimento e 
não-reconhecimento, zona esta que permite a expressão de uma potência de criação, 
mobilizada exatamente por este vazio no regime do capitalismo cultural. Os conceitos 
operam na dinâmica dos afectos, nos encontros, na experiência concreta, nesta zona 
limite do jogo desejo-sexo-prazer – um jogo de sensações cujo desejo é tornar sensíveis 
as tensões e os paradoxos, para que possamos reinventar outros modos de vibrar as 
sexualidades. Uma fabulação dos devires minoritários da sexualidade.

Palavras-chave: desejo – sexualidade – sexo – promiscuidade – prostitutas amantes – 
prazer.





Abstract

The subject of this study is a moral web (where desire pulses for new arrangements and 
combinations) that consists of different elements mixed without order or criterion in a 
promiscuous way. In order to undo the sexuality device’s knots, this study demonstrates 
that sexual desire is a dimension that cannot be reduced to the logic of representation. 
Rather it is beyond the identity politics and normative macropolitical games of the right.  
Desire battles insistently between: the individual and the collective; sex and the norm; 
bliss and love; and also “I” and the “other”. These battles form promiscuous zones. There-
fore this study demonstrates two characters: the whores/prostitutes and the lovers. An 
empty and inconvenient sensation is experienced as we are in a zone of non-knowledge 
and non-recognition. This zone allows the expression of creative potential, mobilized 
exactly by the emptiness that occurs in the capitalist cultural regime. In the limits of 
the desire-sex-pleasure game zone, the concepts operate on the dynamics of affections, 
encounters and concrete experience. It is a game of sensations that desires sensitivity to 
tensions and paradoxes so that alternative ways for sexualities to vibrate can be reinvent-
ed.  A fabulation concerning the metamorphosis of sexuality’s minorities.

Keywords: desire – sexuality – sex – promiscuity– prostitutes – lovers – pleasure.
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ZONAS DE PROMISCUIDADE: 
TROTTOIR DO DESEJO SEXUAL

Promíscuo - 1. Que é constituído de elementos diferentes misturados sem 
ordem ou critério, 2. Que envolve elementos reprováveis, ou desonestos 
ou obscenos. 3. Bras. Que tem relações amorosas com vários parceiros 
(diz-se de pessoa).

Trottoir - Palavra francesa que quer dizer “calçada”. Lugar por onde as 
pessoas passeiam e aproveitam para se conhecerem. É o caminhar que as 
prostitutas fazem quando ficam à espera de seus clientes.

PUC-SP/2012



___________ 
1.Placa Hotel Paris. 

Foto: Friederike Strack
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Eu como (a) outra
 
Este trabalho nasce na urgência de dar corpo a uma experiência que vem 
me arrebatando já há alguns anos, e que foi tornando-se uma presença 
obscena, incessante e, ao mesmo tempo, paradoxalmente delicada. 

A escrita será composta de tremores subversivos que foram se impondo 
ao longo deste trabalho como dispositivos disruptivos de barreiras 
e paradigmas “normativos” da sexualidade, especialmente aqueles 
relacionados à moral sexual e às “identidades sexuais” enquanto 
representação do desejo. 

A questão que se coloca aqui está entremeada na trama moral em que o 
desejo pulsa por novos arran jos, combinações; trama feita de elementos 
diferentes, misturados sem ordem ou critério, ou seja, fabricados e 
constituídos de maneira totalmente promíscua. Para desemaranhar os nós 
do dispositivo da sexualidade, começo por mostrar que o desejo sexual 
é uma dimensão irredutível à lógica da representação. Ao contrário  das 
políticas identitárias do jogo macropolítico do direito e da norma, o desejo 
sexual batalha insistentemente neste entre: entre o individual e o coletivo, 
entre o íntimo e o público, entre o sexo e a norma, entre o êxtase e o amor, 
entre o eu e o outro. A isso chamarei de zona de promiscuidade: este não 
lugar, em que o reconhecimento não é um lugar a ser conquistado, e o 
trottoir está sempre em vias de se fazer, na medida e no limite do encontro, 
numa linha menos dura que os sexos dispostos como manequins nas 
vitrines das identidades 
sexuais.

Diante da fragilidade e da força afetiva e política do corpo na sua 
capacidade de criação perante a fruição do desejo, quais são as 
possibilidades hoje de encontro com o outro que deformem os códigos e as 
condutas morais produzindo variações e extensões no modo como 

A urgência é ainda imóvel mas já tem 
um tremor dentro. 
Clarice Lispector, 
Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres, 

1998

De repente eu me vejo como outra, 
como outra seria vista, de fora, 
posta à disposição de todos, à 
disposição de todos os olhares, na 
circulação das cidades, dos camin-
hos do desejo. 
Marguerite Duras, O amante, 1984
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vivemos e experimentamos o prazer? Em quais peles a alteridade1  
vibra outros enquanto se revela em seu sexo? O desejo e o prazer serão 
analisados aqui na relação com o outro, portanto, como potência de 
irrupção da alteridade encorajada por uma subjetividade que anseia novas 
peles e arrepios. O outro como corredor de passagem para ela, (a) outra; 
não um outro eu, mas aquela que se rebela no gozo da criação, enquanto 
prazer de outrem.

1  A noção de alteridade é usada aqui no sentido de outrar-se, o espaço de uma alteridade 
em nós mesmos, não a alteridade do outro que está fora, mas a alteridade desse campo 
em que meu corpo é atravessado por essas forças, a alteridade do mundo como um 
campo intensivo presente na minha subjetividade – este outro que nos desestabiliza, 
desmancha os contornos da subjetividade – é isso que propulsa meus devires. Isto 
faz com que eu não possa me considerar identitariamente, eu nunca sou eu mesma, 
porque tem sempre este outro, ponto de interrogação que me empurra para virar outra. 
Experiência que se apresenta como sensação táctil do mundo, um outro sob a pele da 
subjetividade. Ver Suely Rolnik em entrevista a Pedro Brito. Redobra 8. Disponível em: 
<http://www.corpocidade.dan.ufba.br/redobra/r8/trocas-8/entrevista-suely-rolnik/> 
  

___________ 
2.Corredor Espelho Hotel Paris. 
Foto: Laura Murray 



21

O prazer do sexo habita muitas peles – está mais na zona de 
promiscuidade e nas relações que nos órgãos sexuais –, são outros 
modos de vibrar o prazer como um dispositivo de subjetivação, 
uma micropolítica da sexualidade, capaz de intervir neste entre - o 
direito e a norma –, de modo a abrir corredores de passagem para as 
transexualidades2. Experiência que vai marcar fortemente o desejo 
na perspectiva de um saber do corpo, um saber vital, inscrito nos 
homossexuais, nas travestis, nos transexuais, assim como nas prostitutas, 
desordenando incessantemente as formas de sexualidade dominantes.  
Devires minoritários3 da sexualidade, que provocaram e continuam 
provocando distorções no modo de constituição da sexualidade marcada 
pela diferença dos sexos. Figuras reconhecidas pelo poder no século XIX e 
XX como “anormais”, “perigosas” e “monstruosas”, exatamente no período 
em que o campo da anomalia encontra o da sexualidade. Tudo isso se 
confunde fortemente com o modo de subjetivação que nos estruturou, e 
que acompanhou o nascimento da economia capitalista e da subjetividade 
burguesa, confinando toda a vitalidade do desejo no modelo da 
conjugalidade e da família no espaço privado. Neste domínio, o prazer ou 
“desejo carnal” se constituiu, portanto, sob o paradigma da moral do bem 

2 Usarei o termo transexualidade como uma dimensão indissociável de uma micropolítica 
da sexualidade, que coloca em jogo uma serie de fenômenos sociais e políticos do 
capitalismo, não estando restrita, portanto, ao jogo macropolítico das identidades sexuais 
e suas classificações patológicas da sexualidade.   
3 Minoritário é um termo que designa um nível molecular das relações em que não se 
distingue mais de uma mesma maneira as categorias, as oposições, os agrupamentos, há 
uma renúncia as oposições estanques entre os gêneros ou sua naturalização. Nos devires 
minoritários o que se procura é, ao contrario, zonas de passagem entre os homossexuais, 
as prostitutas, as mulheres, os homens, os artistas, os revolucionários, entre todas 
as formas de minorias sexuais, desde que se saiba que neste domínio só se pode ser 
minoritário, o que é o mesmo que romper/ renunciar aos valores e sistemas de interação 
da sexualidade dominante. Ver Guattari, F. Revolução Molecular: pulsações políticas do 
desejo. Organização, tradução e comentários Suely Rolnik. São Paulo: Brasiliense, 1981, 
p. 34-35. Hoje os devires minoritários se aproximam nas lutas pelos “direitos sexuais”, 
porém ainda permanecem na esteira da norma, o que impede a renúncia às oposições, 
tais como sexuais versus reprodutivos, feminismo versus machismo, etc.



22

e do mal, do normal e do perverso, o que fez com que a vergonha e a culpa estivessem atreladas a qualquer sensação ou moral que 
escapasse à esses códigos. A constituição dessa subjetividade que nega a dimensão erótica como potência de irrupção do desejo no 
corpo está ainda atrelada ao modelo de colonização do homem-branco-europeu – profundamente vinculado a teologia cristã –, 
em que a moral do sexo servirá de mecanismo de controle do prazer, anteriormente denominado de concupicência4. Neste sentido, 
destituir o prazer dos órgãos e assumi-lo como dimensão política do corpo na sua capacidade de produzir mutações do desejo no 
campo da sexualidade é a tarefa arriscada à qual me atrevo nesta tese.

Epidermes silenciosas, obscuras, irreconhecíveis. Elas mudam de textura e tonalidade ao encostarem-se nos orifícios do desejo 
irrompendo gestos que desconcertam as vestimentas do eu. Arrepios que liberam quereres que, por sua vez, escapam dos códigos 
e das normas pré-estabelecidas. Ora nos capturam, ora nos lançam por territórios desconhecidos e improváveis. Sentimos 
medo e fascínio. Sensações que nos encantam e amedrontam. O querer pulsa ainda mais forte. Os orifícios se abrem e somos 
arrebatados por essa sensação plástica que nos desmancha em peles e arrepios. Fantasias e imagens que convocam desejos. Somos 
transportados para um lugar de não-conhecimento e não-reconhecimento. As palavras não dão conta. O desejo é súplica5. A 
liberdade não é um lugar a ser conquistado, mas uma sensação cósmica e vertebral que nos desalinha, nos faz perder a compostura 
e vibrar como um animal à espreita. 

Zonas irrestritas e destituídas de repressão6. Corredores penetráveis onde o pensamento é corpo, o desejo é carne. Quartos 
enfeitados com imagens fragmentadas e sem sentido. Cintilar de desejos não ditos e dispostos na rua ou nas sacadas dos hotéis sob 
o manto da luz vermelha. Moradias temporárias. Trocas monetárias. Um desperdício de olhares e meias-palavras. Movimentos 
sensuais e imposturas de linguagem que anunciam o querer. Um querer-viver, individual e coletivo, que emerge na tensão entre 
o desejo e o prazer. Reverberação de sentimentos partilhados que implicam no jogo dos afetos. Criptas do desejo, imagens/
fantasias a serem desveladas como modo de partilha do que hoje é largamente enunciado, porém pouco vivido no plano intensivo 
da constituição  de um erotismo que se inscreve como uma ética dos encontros. Situações mínimas e anônimas que extrapolam 
os modos do dever-ser. Sensualidades transbordantes do nosso querer-ser. De um modo específico e peculiar, o prazer permite a 
partilha e nos lança no comum da existência. É um ato de profanação7. 
4  Concuspicência foi o termo utilizado na teologia cristã, em latim conscupiscentia, que significa desejo sensual e vem do verbo conscupisco: cobiçar, desejar 
muito, ter grande desejo e ambicionar. Sentido que nesse entremeio da sexualidade como algo importante na constituição da subjetividade arrasta consigo as 
intensidades.
5  O termo súplica será utilizado aqui como algo que ultrapassa a linguagem, uma fala que não pode interromper-se, porque ela não fala, ela é. Ver Blanchot, 
M. O Espaço Literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.
6  A noção de repressão e transgressão pode contribuir para uma análise confusa do desejo no campo da sexualidade, por seu funcionamento restrito à lógica 
dicotômica. Neste campo estamos continuamente propensos a cair nesta armadilha: reprimido versus liberal, obediente versus transgressor etc. Ambas as 
noções se inscrevem no regime normativo da moral sexual, por isso, ao longo do texto utilizarei o termo zona para preservar este lugar onde pulsa e vibra o 
desejo sexual, ainda que os problemas da censura e da liberdade sexual estejam estreitamente relacionados entre si e entremeados na trama moral.   
7  Uso a noção de profanação conforme reflexões de Giorgio Agamben em Profanações. Este aspecto será abordado mais adiante. São Paulo: Boitempo 2007. 



O  amante

Na  espera  de  uma  passagem  que  coincidiu  com  seu  aniversário  de  34  anos,  

ela  resolveu  dar-se  como  presente  para  o  homem  que  aparecesse  naquela  

noite  de  festa;;  sem  juízo,  culpa  ou  punição.  Não  esperava  ninguém  

em  especial,  seu  desejo  era  aproximar-se  do  impossível,  improvável  

e  insólito  prazer  que  a  conduziria  a  uma  outra  percepção  de  si.  Uma  

urgência  secreta  que  já  se  fazia  sentir  pela  presença  de  pequenos  

sinais,  que  ela  quis  que  parecessem  óbvios  naquela  noite,  foi  se  

impondo  como  uma  vontade  irracional  e  inadiável.  Escolheu  vestir  uma  

meia  arrastão,  signo  da  sensualidade;;  meias  de  rede  imortalizadas  pelas  

dançarinas  francesas  de  can-can,  na  época  consideradas  um  escândalo.  Era  

um  desejo  abafado,  mas  que  se  fazia  anunciar  nas  vésperas  e  frestas  da  

sua  existência  povoada  de  coletivos  do  prazer.  Era  como  aquilo  vinha.  E  

ainda  que  sem  sentido,  estes  coletivos  compunham  uma  espécie  de  força  

inominável  que  abria  outras  possibilidades  de  ser,  e  de  convocar  zonas  

de  passagem  para  esse  querer  que  já  não  lhe  pertencia.  E  foi  o  que  

aconteceu.  Ela  se  deu.  Feita  permeável  pelas  borbulhas  do  champanhe  e  

pelas  tramas  da  meia  deixou  que  ele  a  penetrasse.
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___________
3.Meia Arrastão.

Foto: Marcelo Massano
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No campo da prostituição o debate 
político no Brasil tem ocupado duas cenas, 
infelizmente ainda pouco visíveis na 
sociedade. Uma delas é a proposta  de revisão 
do nosso arcaico código penal realizada 
por uma equipe de juristas, instituída pelo 
senado federal. Uma das mudanças deste 
anteprojeto apresentado ao senado (que 
ainda será discutido no congresso nacional) 
está relacionada à prostituição: “Dos crimes 
contra a dignidade sexual” (Título), e “Dos 
crimes contra a liberdade sexual” (Capítulo), 
como agora é chamado na proposta do 
novo código. No arcaico código penal da 
década de 40 o nome era “crime contra os 
costumes”, revelando o atraso ideológico do 
pensamento jurídico nas questões relativas 
à sexualidade. A proposta em relação a 
prostituição é descriminalizar as casas de 
prostituição, os empresários, cafetões, donos 
de bordéis. Segundo a defensora pública 
Juliana Belloque, que foi membro da equipe 
de juristas, o exercício da prostituição nunca 
foi crime no país, mas sim o rufianismo e 
as casas de prostituição. “Isso deixa de ser 

crime, tanto uma coisa como a outra. A 
gente fez essa descriminalização por duas 
razões: (…) além da corrupção que isso 
fomenta nas esferas públicas, estigmatiza 
a prostituta e deixa ela mais vulnerável 
porque, uma vez que ela está exercendo 
uma atividade que vem com o manto do 
crime, por mais que a atividade dela não seja 
criminosa, o que a circunda é criminoso. Aí 
ela não tem desde direitos trabalhistas, que 
é uma coisa a ser discutida nessa hipótese, 
de regulamentação da atividade e fica mais 
facilmente sendo explorada por quem 
agencia, (...) cafetão, dona da casa, de não 
passar o dinheiro que ela faz jus, (...) não 
tem como procurar as autoridades públicas 
se ela está exercendo uma atividade que é 
toda vista com o estigma do crime”. O único 
“crime de prostituição” é o de “exploração 
sexual, que é obrigar alguém a exercer a 
prostituição ou impedir ou dificultar que 
a abandone. Isso já existia mas a gente deu 
um destaque para esse crime com uma pena 
severa de cinco a nove anos. Em relação 
ao adulto é este o crime de prostituição”. 

(Entrevista realizada no dia 04/07/2012 
para levantamento de informações sobre 
prostituição e direitos humanos para 
uma pesquisa do Ministério da Saúde/
Departamento Nacional de HIV/DST e Aids 
e a Associação Brasileira Interdisciplinar de 
Aids (ABIA). A proposta na íntegra está  
disponível em: <http://www12.senado.gov.
br/noticias/Arquivos/2012/06/pdf-veja-
aqui-o-anteprojeto-da-comissao-especial-
de-juristas>.  Sobre prostituição ver 
especialmente p. 321-326. O outro cenário 
são os projetos de lei tramitando atualmente 
no congresso nacional, um do deputado 
Jean Wyllys, a favor da regulamentação da 
prostituição como trabalho, mas que não 
toca claramente nos itens do código penal. 
E o outro, do deputado João Campos, um 
dos representantes da bancada evangélica, 
que vai na contramão das propostas de 
legalização da prostituição, defendendo 
inclusive a criminalização dos clientes, 
baseado em lei sueca e também em lei 
americana que criminaliza a prostituição 
sob todos os aspectos. 

Escrever então se colocou como uma exigência incontornável, na medida em que trazer à tona essas sensações e junto 
delas o mal-estar de constatar que o trabalho no campo da sexualidade aprisiona o prazer como um campo político 
separado do acontecimento. Como tomar posse dessa vitalidade que o prazer convoca e que, no corpo a corpo com 
os dispositivos da sexualidade se rebela e deixa extravasar movimentos, imposturas e gestos que situam novamente a 
linguagem e o saber no limite daquilo que nomeiam? 

Em minha trajetória no campo da sexualidade, na aproximação com as políticas públicas governamentais, a noção 
de prazer pouco aparece. Quando aparece é de forma obscura e ainda atrelada ao paradigma científico médico, cujo 
intuito é estabelecer os limites e códigos que regulam as formas de amar, desejar, sonhar, transar, nas quais o Estado 
e as instituições operam como aparelhos macropolíticos de controle da sexualidade. São intervenções que controlam 
o desejo no limite da norma, como no caso da união civil de pessoas do mesmo sexo ou ainda o debate sobre a 
legalização e regulamentação da prostituição.
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Tudo isso gera um debate político centrado na cultura, nos 
costumes, nos hábitos, nas atitudes, que é hoje a dimensão 
política do ativismo. Há toda uma mobilização vinculada 
portanto às questões culturais e de reconhecimento social 
e jurídico relacionados à sexualidade. São questões que 
colocam novamente no cenário social as pulsações políticas 
do desejo, são lutas por formas de vida distintas, por novas 
possibilidades de viver-com, em que o desejo sexual e o 
prazer ressoam como dimensões inegociáveis no seio 
dessas mobilizações.

Esta exigência foi se compondo em minha trajetória como 
uma experiência arrebatadora, que aqui está convocada 
na figura da amante. Ao convocar essa zona irrestrita 
em 2008, quando estava iniciando o doutorado, o desejo 
era problematizar os modos como se constituem as 
subjetividades a partir do dispositivo da sexualidade, e 
como o prazer se relaciona com o desejo neste campo, por 
meio de experiências obscenas8, amantes e putas, corpos e 
zonas de fronteira.

A noção de dispositivo, proposta por Foucault, será como 
uma rajada no pensamento para adentrarmos neste 

8  “Não há obsceno em si, (...) isto é, o obsceno não é a intrusão do 
corpo na linguagem, mas sua comum reflexão e o ato da linguagem que 
fabrica um corpo para o espírito, o ato pelo qual a linguagem assim se 
ultrapassa a si mesma, refletindo um corpo”. (Klossovski apud Deleuze, 
G. A lógica do sentido. Tradução Luiz Roberto S. Fortes. São Paulo: 
Perspectiva, 1974, p. 290). Obsceno é a decomposição da linguagem 
em gestos, a imobilidade do discurso e a fala em cena. A este respeito 
ver Bortolanza, E. Gestos pornográficos: desejo, estética e erotismo. 
Dissertação. (Mestrado em Psicologia Clínica) – Programa de Estudos 
Pós-graduados em Psicologia, Pontifícia Universidade católica de São 
Paulo, 2006. Disponível em: < http://www.sapientia.pucsp.br//tde_bus-
ca/arquivo.php?codArquivo=4205>

_______________
4. Capa 1a edicão do Jornal Beijo da Rua, 1988. 
Ilustração: Roland Topor
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jogo, estratégia que nos permite sair do jogo da oposição ou confronto, 
funcionando como abertura e possibilidade de criação de si mesmo na 
zona de promiscuidade. 

O dispositivo é uma noção importante no interior da obra de Foucault, 
sobretudo a partir da metade dos anos setenta, quando ele começa a se 
ocupar dos jogos da verdade, do poder e do “si mesmo”, a partir daquilo 
que irá chamar de “govenamentalidade” ou “governo dos homens”. O 
termo será utilizado na sua obra para enunciar uma rede que se estabelece 
entre um conjunto de elementos heterogêneos que implica discursos, 
instituições, estruturas arquitetônicas, decisões regulamentadoras, 
leis, medidas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e 
filantrópicas, tanto o dito como o não dito. O dispositivo está sempre 
inscrito num jogo de poder e, ao mesmo tempo, sempre ligado aos 
limites do saber. É um conjunto de estratégias de relações de força que 
condiciona certos tipos de saber e por eles são condicionadas, sendo 
portanto o cruzamento de relações de poder e de relações de saber.  Por 
sua vez, Foucault pressente que os dispositivos que analisa não podem 
ser circunscritos por uma linha que os envolve sem que outros vetores 
não passem por cima ou por baixo. Esta nova linha será a maneira de 
transpor a linha de forças, aquilo “que se produz quando ela se curva, 
forma meandros, se funde e se faz subterrânea, ou, dito de maneira 
melhor, quando a força, em lugar de entrar em relação linear com outra 
força, se volta para si mesma, exerce-se sobre si mesma ou afeta-se a si 
mesma.”9 É da linha de subjetivação que Foucault irá se ocupar a partir 
das reflexões sobre o governo de si e dos outros, na perspectiva de uma 
estética da existência que pudesse ativar a produção de subjetividades 
num dispositivo, aquilo que chamamos de processo de subjetivação, algo 
que está sempre por se fazer10.

9  Deleuze, G. ¿Que és un dispositivo? In: Balbier, E. et al. (org.). Michel Foucault, filósofo. 
Barcelona: Gedisa, 1990. Tradução para o português de Wanderson Flor do Nascimento.
10  Agamben, G. O que é o Contemporâneo? E outros ensaios. Santa Catarina: Argos, 
2009, p. 25-51.
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Esta rede tramada nos dispositivos da sexualidade coloca em movimento 
a ética ou a criação de mundos possíveis para aquilo que tem se tornado 
intolerável, dispositivo colado à máquina de produção do desejo que 
faz cambalear a todo momento a crença na moral no jogo desejo-sexo-
prazer. Além disso, seguindo a trilha aberta por Nietzsche, ao pressentir a 
urgência de uma crítica dos valores morais, o que deverá ser colocado em
 questão é o próprio valor desses valores – neste caso os valores morais 
da sexualidade –, o que exigirá uma outra entrega, um borramento e uma 
descoberta “em que com todo o coração dissermos: ‘avante! também a 
nossa velha moral é coisa de comédia!’”11.  

A partir das tensões, das paixões, dos encontros amorosos, dos tremores 
e das violências produzidas nos encontros, é preciso nos perguntar quais 
são hoje as lutas e resistências ativas, as novas possibilidades para a velha 
tragédia dionisíaca, sondar as brechas e caminhos que constituem novos 
modos de vida, novas maneiras de desejar e estar-junto, aberturas para as 
pulsações políticas do desejo sexual no contemporâneo. Experiências que 
convocaram em mim a possibilidade de todas as infidelidades aos fatos, 
em proveito de verdades afetivas e poéticas. 

Está aí o paradoxo instaurado com suas tensões e colapsos, tudo aquilo 
que nos torna ainda mais frágeis e, por outro lado, mais fascinados por 
esta condição. Experimenta-se uma sensação de desconforto e vazio por 
estarmos numa zona de não-conhecimento e não-reconhecimento, zona 
esta que permite a expressão de uma potência de criação, mobilizada 
exatamente por este vazio no regime do capitalismo cultural.

Para isso, valer-se (ou fazer valer) do próprio “drama moral” foi o método 
que encontrei para ser “fiel” (será que realmente se trata de fidelidade?), 
na medida em que só foi possível trazer o problema da moral no domínio 
da sexualidade a partir de uma experiência viva, cuja força provocou 

11  Nietzsche, F. Genealogia da moral. Tradução, notas e posfácio Paulo César de Souza. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 13.
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deslocamentos, cicatrizes e distorções aparentemente invisíveis, mas não 
menos reais. Uma espécie de submissão ao contrário, na qual a amante 
se submete para deixar emergir... É aí que me encontro agora, entre os 
uivos do amante e o devir-sereia. Uma linha tremula na onda espessa do 
sexo-submisso-a-moral. Fantasias como fluxos-espumas do desejo que 
não se deixam submeter, traço inorgânico do desejo nas núpcias desejo-
sexo-prazer. Jogo cuja recompensa é a invenção de outros na alegria dos 
corpos, em que o prazer se liberta da ciência do sexo em que o orgasmo 
parece ser o único critério. 

A amante, transformada aqui em imagem viva, será a operação que 
irá conduzir todo o trabalho da escrita, da primeira pessoa à terceira, 
imagens que foram se transmutando e adquirindo novas nuances e 
tonalidades, entre quartos amontoados de intimidades e corredores/zonas 
de pensamento; da intimidade de um “eu” ao desenlaçar-se do eu como 
(a) outra.

Neste pântano do amor não importa se é ele ou ela, o que importa é o 
outro como produção do desejo num encontro marcado pelo signo da 
cópula – a cópula como antítese do coito imperioso nas relações sob 
o signo do amor romântico –, uma tentativa de prostituir o amor da 
sujeição e restituir a força inovadora, a criação imanente ao desejo sexual. 
Reconstruir o amor ou transvalorar os princípios morais para colocar em 
movimento (quem sabe, nunca se sabe...) uma nova ética, adentrar no 
jogo sexual como uma prática filosófica que tem por objetivo jogar o jogo 
do desejo-sexo-prazer. 

Não a amante como figura identitária que se contrapõe à mulher-esposa, 
mas a amante como figura conceitual que impulsiona o exercício do 
pensamento para além da representação do desejo sexual, que encarna e 
afirma o devir num desejo obstinado, impetuoso e intempestivo. Devir-
mulher como exigência para adentrar no trottoir do desejo sexual, aqui 
entendido como o modo como nos tornamos outros nos processos em 
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que o sexo e os prazeres põem para funcionar o desejo, não como 
um segredo, mas, como assinala Foucault, “uma possibilidade de 
aceder a uma vida criativa”12.

A sexualidade faz parte de nossa conduta. Ela faz parte da 
liberdade em nosso usufruto deste mundo. A liberdade 
é algo que nós mesmos criamos – ela é nossa própria 
criação, ou melhor, ela não é a descoberta de um aspecto 
secreto de nosso desejo. Nós devemos compreender 
que, com nossos desejos, através deles, se instauram 
novas formas de relações, novas formas de amor e novas 
formas de criação. O sexo não é uma fatalidade; ele é uma 
possibilidade de aceder a uma vida criativa13.

  Processo de desinvestir os mantos da sexualidade para vestir 
outros possíveis. Destituir o desejo dos órgãos e colocá-lo para 
funcionar nas engrenagens da carne, do corpo no encontro com 
o outro. Variações do desejo carnal como força capaz de produzir 
novas modalidades de prazer. Concubinato dos sexos que jorram 
secreções que se conjugam na imanência de um desejo, confusão 
dos corpos numa reciprocidade sem pertencimento, uma relação 
pornográfica. Ficção do que não é, do que ainda não foi. Por 
isso a tese, uma zona promíscua em que os conceitos operam 
na dinâmica dos afetos, dos encontros, da experiência concreta, 
nesta zona limite do jogo desejo-sexo-prazer, para além da 
sexualidade restrita ao campo do direito e da norma. A tese como 
um jogo de sensações cujo desejo é tornar sensíveis as tensões 
e os paradoxos, para que possamos reinventar outros modos de 
vibrar as sexualidades. Uma fabulação dos devires minoritários da 
sexualidade.

12  Foucault, M. Michel Foucault, uma entrevista: sexo poder e a política da 
identidade. Verve, Revista do NU-Sol, São Paulo, n. 5, 2004, p. 260.
13  Ibidem   
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Nupcias* Do Corpo:
jogo desejo-sexo-prazer

*O termo “núpcias” é utilizado aqui como sinônimo de devir cf. Deleuze, G.; Parnet, C. Diálogos. 
Tradução Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Escuta, 1998, p. 3 e 6. Núpcias ou devir de um corpo 
no encontro com outro, nem um nem outro, o que se produz entre os dois nos termos do encontro. 
Como este encontro da escrita e dos amantes, algo que se produz entre um desejo de “dizer algo” e 
este tremor que faz escapar o “dizer”, a recusa e o inominável do desejo e do prazer nesta relação em 
que não existe reconhecimento ou pertencimento. “A sexualidade coloca em jogo devires conju-
gados demasiadamente diversos que são como n sexos (...) esta se explica mal pela organização 
binária dos sexos, e não se explica melhor por uma organização bissexuada de cada um dos dois”. 
Ver Deleuze, G.; Guattari, F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, v. 4. Tradução Suely Rolnik. São 
Paulo: Editora 34, 1997, p. 71.
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Quando se quer investigar as relações entre subjetividade, verdade 
e poder do ponto de vista das micropolíticas do desejo, e o modo 
como nos tornamos sujeito sexual no trottoir dos jogos da verdade 
e da identidade, é inevitável adentrar na trama da moral sexual, no 
domínio da sexualidade, já que é neste domínio que assistimos, 
há mais de dois séculos, das formas as mais diversas, obscuras e 
complexas, a produção de técnicas de controle e captura do corpo 
reduzindo-o à condição de pura vida biológica ou, como chamou 
Agamben, “vida nua”14. E ao mesmo tempo somos atores dos 
mais fascinantes e sorrateiros mecanismos de resistência e luta 
política, marcadas neste campo pelos discursos de liberação sexual 
dos anos 1960 e 1970, pelo movimento feminista que deu origem 
nesta época ao conceito de feminismo, e, mais recentemente, pelos 
movimentos homossexuais, cuja faceta mais visível hoje é a luta 
pelo reconhecimento da união civil. Na prostituição, o debate 
político atual está centrado na legalização e regulamentação 
da prostituição como trabalho no contexto de reconhecimento 
dos direitos humanos – o que ainda me parece completamente 
invisível são as facetas que este debate suscita e as forças que se 
colocam em jogo com este debate no plano micropolítico –, além 
das linhas de corte que a prostituição traça na intersecção deste 
corpo biológico, social, geográfico e político da sexualidade. 

Neste jogo macropolítico da sexualidade, o problema não é o de 
descobrir a verdade sobre o sexo ou a verdade sobre si – o que 

14 A noção de vida nua ou redução da vida humana à condição de pura 
vida biológica foi apresentada por Agamben para descrever os mecanismos 
de normatização da vida e os desafios próprios à ação política na sociedade 
contemporânea, isto é, o modo como os dispositivos funcionam inseridos 
tendo em vista essa nova forma de governo (biopolítica). A contribuição 
mais importante de Agamben é mostrar como a vida nua coincide com a 
integralidade do espaço político – ao mesmo tempo em que a vida, no seu 
estado biológico, somático, corporal, é posta como figura hegemônica na 
configuração contemporânea dos dispositivos de poder, é aí também o ponto 
em que vamos encontrar os mecanismos de resistência ativa.    

Os riscos estão sempre presentes, e 
a chance de se safar deles é sempre 
possível: é em cada caso que se dirá 
se a linha é consistente, isto é, se os 
heterogêneos funcionam efetivamente 
numa multiplicidade de simbiose, se 
as multiplicidades transformam-se 
efetivamente em devires de passagem. 
Gilles Deleuze, Mil Platôs, 1997.

Ao nível do corpo sexuado, a libido está 
empenhada, pelo contrário, num devir 
mulher. 
Félix Guattari, Revolução Molecular, 1981.
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nos últimos anos se tornou quase a mesma coisa –, como nos assinalou 
Foucault, mas valermo-nos da sexualidade, dos prazeres, para chegar 
a uma multiplicidade de relações15. O modo como o desejo e o prazer 
está entranhado na nossa subjetividade, ao mesmo tempo em que nos 
constitui como sujeito sexual, nos lança paradoxalmente no limite do qual 
somos excluídos como sujeito, instaurando um vazio que nos joga numa 
zona de indeterminação; zona povoada de elementos da promiscuidade 
que, por um lado, alimentam a cafetinagem da potência deste corpo no 
regime do capital e, por outro, incitam combinações promíscuas – nos 
dispositivos de racionalização e normatização da vida –, desativando a 
norma e fazendo escapar, portanto, qualquer possibilidade de um sujeito 
sexual, de uma sexualidade centrada numa identidade sexual. 

Uma desativação da norma que deixa entrever as dimensões invisíveis 
de uma micropolítica da sexualidade. Uma resistência ativa do corpo 
enquanto vivo que, na prática do trottoir, desestabiliza a criação de 
territórios do desejo sexual vinculados à racionalização da vida, por meio 
de crenças e critérios normativos de condutas e posturas partilhados 
nesta zona política, em que a suspensão da norma já não está atrelada à 
noção de transgressão, mas simplesmente à anulação do seu potencial 
normativo. Um corredor que desativa o logos devido à sensação de 
inadequação do desejo no campo da norma. 

A noção de zona de promiscuidade está sendo trazida aqui como 
possibilidade de nomear este outro lugar situado entre o direito e a norma, 
tornando sensíveis as tensões entre o homem e o devir-animal16 dos 

15  Ver Foucault, M. Ética, sexualidade, política. Ditos e Escritos V. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária 2012, especialmente as entrevistas sobre sexualidade.   
16  Num devir-animal estamos sempre lidando com uma matilha, um bando, uma 
população, um povoamento, diz Deleuze, é sempre uma multiplicidade. É isso que 
nos fascina e na sexualidade o fascínio nos leva a criar as condições para que o desejo 
invista nos modos de propagação, de contágio, de promiscuidade, criando os sexos 
para além das identidades sexuais homem-mulher ou das combinações biomédicas das 
categorias heterossexual-homossexual-bissexual. São desejos povoados de núpcias anti-
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sexos, entre a sexualidade e as núpcias desejo-sexo-prazer. Necessidade 
de resgatar um paradigma estético que pudesse compor com a zona de 
promiscuidade um trottoir que, ao invés de se opor ou negar a norma, 
instala-se sutilmente como um corredor de passagem em que o amante 
investe os sexos, a verdade e o direito para submetê-los a uma inversão do 
paradigma da sexualidade como racionalização da vida – resultado de um 
corpo-a-corpo com os dispositivos de poder que procuram subjetivar no 
direito as “anomalias” e por conseqüência as ondas promíscuas do desejo 
sexual. Neste sentido, nas núpcias do corpo no jogo desejo-sexo-prazer, 
o que se propõe é a possibilidade de uma ação que se situe fora de toda 
relação com o direito. Uma ação política que não tenha como critério a 
execução ou transgressão do direito, mas a possibilidade de restituir ao 
livre uso do homem aquilo que foi, na esfera da religião e do sagrado, e 
mais tarde na esfera jurídica, separado dos homens. Isto vem a ser o que 
Agamben propôs chamar de um ato de profanação17. 

A sexualidade é um dispositivo de poder que põe em pleno 
funcionamento uma rede de afetos que, ao interagirem, produzem novos 
modos de subjetivação; são traços de outros corpos em nosso corpo, um 
amor desorientado que escorre na multiplicidade de linhas do tempo 
constituindo incessantemente um lugar sem lugar. É uma dinâmica 
marcada por um estado de fragilidade do corpo, neste caso o corpo frágil é 
uma condição do paradoxo, em que se inscrevem atos de profanação neste 
borrar incessante dos corpos e dos sexos na zona de promiscuidade. 

Ao rejeitarmos este estado de fragilidade, estamos negando o vazio 
e instaurando no seu lugar a experiência da vergonha, da culpa e do 
medo, como expressão do desejo convocado nesta zona de alteridade 
da sexualidade. Ao contrário, ao sustentarmos os gradientes de prazer 

natureza que participam desta zona promíscua dos sexos e dos prazeres. Ver Deleuze, 
G.; Guattari, F. Mil Platôs, v. 4, op. cit., especialmente Devir-intenso, Devir-animal, Devir 
imperceptível, p. 11-113.
17 Ver Agamben, G. Profanações, op. cit.
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e dor marcados por este estado frágil, no limiar da zona promíscua, 
criamos as condições para acedermos a uma nova ética, baseada na 
invenção de relações ainda sem forma e sem reconhecimento, à altura 
deste vigor fascinante do desejo. Uma micropolítica sexual não centrada 
na diferenciação dos sexos ou nos modelos de representação social 
da família, cujos modos de expressão são outros em relação aqueles 
conjugados no jogo da representação édipo-conjugalidade-filiação-
hereditariedade; sexos que entram em agenciamentos por contágio, 
simbioses, combinações promíscuas. Agenciamentos que remexem 
nos nós mais profundos ou subcutâneos dos sexos, e que mexem com 
as instituições como a família e o Estado – para além dos termos da 
correspondência do “parecer”, “ser”, “equivaler”, “produzir” – um trottoir 
nos corredores da sexualidade que atraem o pensamento para este lugar 
sem lugar, nomeado aqui de zonas de promiscuidade. 

Segundo Deleuze, neste domínio,

estamos longe da produção filiativa, da reprodução hereditária, 
que só retém como diferenças uma simples dualidade dos sexos 
nos seio de uma mesma espécie, e pequenas modificações ao 
longo das gerações. Para nós, ao contrário, há tantos sexos 
quanto termos em simbiose, tantas diferenças quanto elementos 
intervindo num processo de contágio. Sabemos que entre um 
homem e uma mulher passam muitos seres, que vem de outros 
mundos, trazidos pelo vento, que fazem rizoma em torno das 
raízes, e não se deixam compreender em termo de produção, mas 
apenas de devir18 

A urgência desta transformação no campo da sexualidade é hoje uma 
experiência que se anuncia em diferentes esferas da cultura, e vem 
mobilizando movimentos sociais globais em torno das questões da 
sexualidade e os mecanismos de regulação no sistema de produção 

18  Deleuze, G.; Guattari, F. Mil Platôs, v. 4, op. cit., p. 23.   
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____________
5. Trottoir Hotel Paris.
Foto: Laura Murray 

do capital19.  Questões que incidem diretamente no desejo sexual, ou 
seja, nos costumes, nos hábitos, nas relações, nos sexos, nos prazeres. 
Movimento que ao ativar e renovar o sexo como matéria prima do capital, 
colocando-o no centro do debate e das políticas do corpo, acaba, por sua 
vez, produzindo uma tendência global de super valorização dos padrões 
identitários – “congelados” nas diferenças sexuais naturalizadas homem/
mulher e nas categorias heterossexual/homossexual/bissexual – ou, por 
outro lado, reforçam o sexo como representação de uma pornografia 
mainstream que reproduz os códigos heternormativos falocêntricos, além 
de indicar falsas pistas ao reafirmar a necessidade de uma fixação dos 
padrões identitários nos espaços em que borbulham novas intensidades, 
como é o caso das relações homossexuais, das práticas sadomasoquistas20, 
das relações “ilícitas” ou extra-conjugais, das relações puta-cliente, entre 
outras. Todas essas práticas vão estar relacionadas com a possibilidade 
de aceder a novas modalidades de prazer, de experimentar o desejo num 
campo real e pragmático, de exprimir sua força de modo a constituir 
novas relações.

Quais são os termos em jogo nos desafios próprios a configuração 

19  Ver por exemplo o caso das feministas russas da banda punk “Pussy Riot” que foram 
condenadas à prisão após realizarem manifesto contra um sistema político religioso que promove 
a intolerância aos grupos dissidentes. “Somos representantes de nossa geração”, Maria Alyokhina 
disse ao tribunal, em uma declaração de abertura que se lê como um manifesto. “É importante 
para mim compreender se a igreja está crescendo junto com a sociedade ou se permanece uma 
instituição conservadora. Na busca de uma resposta, eu não esperava uma reação repressiva e uma 
reação como a inquisição”. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/17/pussy-
riot-trial-representatives-generation> Há muitos outros movimentos e manifestos relacionados 
à sexualidade e contra as violências, os crimes que têm sido cometidos por sistemas políticos 
em que a moral religiosa prevalece como aspecto do governo dos corpos e do desejo, como vem 
acontecendo no Brasil e em outros paises do mundo em que os fundamentalismos religiosos vêm 
ocupando os modos de governar, regular e controlar o desejo da população.
20 Ver Deleuze, G. Apresentação Sacher-masoch (Tradução Jorge de Bastos. Rio de Janeiro: Taurus, 
1893) e as diferenças de intensidades na busca do prazer, no caso, no sadismo e no masoquismo. 
A interpretação que a psicanálise dá a essas práticas, interligando-as no “sadomasoquismo”, além 
de ser reducionista, vem reforçar seu caráter patológico, normatizando as intensidades e variações 
do desejo sexual. Ver também dissertação Di Pietro, V. A. S. Aquém do masoquismo. Dissertação 
(Mestrado em Psicologia Clínica) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2011.
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contemporânea do desejo sexual no regime do corpo como capital? E 
sob quais relações hoje se constituem o desejo e o prazer no domínio 
da sexualidade? Como pensar o desejo sexual neste contexto, em que a 
sexualidade foi nos últimos dois séculos o produzir-produto da máquina 
desejante?21

A zona promíscua se expande e se diferencia neste produzir-produto da 
máquina desejante, ela está por toda parte proliferando os sexos para 
além das categorias identitárias de gênero. Restituir a noção de promiscuo 
neste contexto me parece urgente. Tal noção está indiscutivelmente 
atrelada aos padrões normativos da medicina e do campo jurídico que 
circundam e modelam o desejo sexual há mais de dois séculos. Ao 
retomar a noção de promíscuo neste jogo de conquistas-armadilhas, o 
que se propõe é a construção de um novo paradigma estético e político 
que possa compor com as forças minoritárias outros espaços para as lutas 
da sexualidade.

A questão não é mais de saber se vamos desempenhar o papel 
feminino contra o masculino, e sim fazer com que os corpos, 
todos os corpos, consigam-se livrar das representações e dos 
constrangimentos do “corpo social”, bem como das posturas, 
atitudes e comportamentos “esteriotipados”.22

Quando retomamos a origem do termo promíscuo, vimos que o sentido 
de promiscuidade foi dado no império romano para configurar uma 
mistura de povos cuja distinção era econômica e social, neste caso, a 
mistura no casamento entre patrícios e plebeus. A relação com a plebe 
(do latim plebem que significa multidão) contribuiu para vincular a noção 
de promiscuo à baixa esfera social. A diferença entre patrícios e plebeus 

21  Deleuze, G. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 
2011, especialmente “Selvagens, Bárbaros e Civilizados”, p.143-283.
22  Ver Guattari, F, Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo, op. cit., p. 43. 
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era marcada por barreiras e tabus de ordem política instaurados 
no modo como a vida se organizava no coletivo. A princípio, 
os plebeus não possuíam direitos políticos nem civis. A origem 
do termo remete, portanto, as relações sexuais entre povos cuja 
distinção econômica e social estava atrelada a uma identidade 
social e jurídica, ou seja, os patrícios que eram considerados 
cidadãos e podiam exercer seus direitos políticos, e os plebeus que 
não possuíam direitos políticos e civis. 

No século XIX o termo promiscuidade ganha sentido moral, 
configurando relacionamento afetivo e sexual não regido por leis 
ou regras, ou mais especificamente, relacionamento sexual não 
monogâmico com parceiros diferentes, caracterizando relações 
múltiplas e indefinidas. Sob o paradigma científico médico do 
corpo saudável, a noção de promiscuidade vai estar atrelada à 
diversidade das práticas sexuais que ameaçam ou colocam em 
risco a saúde do corpo. Com o surgimento da AIDS, o termo 
ganha ainda mais relevância, sendo utilizado para qualificar 
relações sexuais que oferecem maior risco de contaminação e/
ou transmissão do vírus HIV e outros doenças sexualmente 
transmissíveis, além de imprimir nuances “ameaçadoras” que 
reavivam os pânicos morais do século XIX, tais como observamos 
hoje. Assim, nas última três décadas, o dispositivo da aids 
que opera na redistribuição e controle dos corpos “perversos”, 
construindo mecanismos eficientes de repatologização das 
sexualidades sob o paradigma biopolítico do corpo sadio e 
“seguro”, ou seja, fora de risco. Os discursos preventivos não estão 
restritos ao campo da aids, trata-se, ao contrário, de um conjunto 
de normas, leis e políticas públicas circunscritas sob o paradigma 
biomédico, que pautam hoje condutas e comportamentos numa 
espécie de anatomia moral da saúde e do corpo saudável23. A zona 

23 Para mais detalhes sobre essa discussão ver http://www.e-publicacoes.uerj.
br/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/viewArticle/29/132.
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de promiscuidade é um espaço para dizer dessas sexualidades sem 
lugar ou que estão inventando outros espaços. O termo promíscuo/
promiscuidade é usado como uma paródia, na contramão dos discursos 
médicos que insistem em patologizar os sujeitos que convocam no corpo 
o desejo e a sexualidade para além das categorias rígidas de gênero. 

A noção de promiscuidade convoca as discussões queer24 por ser uma 
crítica aos discursos sobre as minorias sexuais e às políticas identitárias 
dos movimentos sociais, principalmente, uma crítica à noção de 
gênero ou identidade de gênero. Ao experimentar o desejo neste campo 
promíscuo, há uma espécie de desarticulação do gênero, uma espécie de 
retorno ao jogo erótico e improdutivo dos sexos no regime intensivo da 
sexualidade. Há uma série de posturas e gestos que são como pequenas 
emancipações subversivas, cujo desejo é desgarrar-se das formas 
articuladas da sexualidade encarcerada nos órgãos sexuais, nas genitálias, 
nos papéis sexuais masculino/feminino. Embora as travestis vivenciam 
desde muito cedo essa desarticulação/desordenação do desejo sexual, a 
apropriação desse corpo pela medicina, e a violência brutal com que elas 
são tratadas, não permitem que isso seja vivido de modo intenso e vital na 
nossa sociedade.

24 Teoria queer ou queer (a palavra significa estranho em português) é um campo de 
conhecimento que surgiu entre as feministas nos EUA na década de 90 como uma 
crítica aos discursos e práticas sobre as minorias sexuais e políticas identitárias dos 
movimentos sociais, que acabaram por reafirmar uma identidade de gênero ao invés de 
lutar por uma sexualidade livre dos padrões rígidos da norma. Essa discussão só chegou 
ao Brasil mais recentemente, e mesmo assim não há uma definição ou uma discussão 
única sobre a teoria queer no Brasil. A teoria queer recusa a classificação do desejo sexual 
nas categorias “homossexual”, “heterossexual”, “homem” ou “mulher”, afirmando que 
a orientação sexual e a identidade sexual ou de gênero são construídas socialmente, e 
que, portanto, não existem papéis sexuais “essenciais” ou biologicamente inscritos na 
natureza humana. Ao contrário, o desejo sexual é múltiplo e variável, demonstrando que 
não há uma identidade “essencial” ou “natural” construída a partir da noção de gênero. 
Contra o conceito clássico de gênero, que distinguia o “heterossexual” socialmente 
aceito (em inglês straight) do “anômalo” (queer), a teoria queer afirma que todas as 
identidades sociais são
igualmente anômalas.   
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Ainda que a sexualidade seja um campo excessivamente 
controlado pelas instâncias de poder do Estado, é nessa zona que o 
desejo vibra por novas combinações, arranjos, possibilidades. São 
desejos desordenados, embaralhados, sem critérios, promíscuos, 
uma zona de não conhecimento em que o desejo pode se inventar 
para além das identidades sexuais ou identidades de gênero. 
O Laerte25 vem justamente se travestindo publicamente nesta 
zona, e o incômodo que ele provoca é justamente porque não 
sabemos como identificar esse corpo, não há um campo de saber 
construído para este corpo. É nessa zona de não conhecimento 
ou zona de promiscuidade onde acontece as núpcias do desejo no 
jogo erótico da sexualidade.

A sexualidade foi e continua sendo um lugar de pleno 
funcionamento da máquina desejante. Domínio em que são 
expostos os diversos mecanismos de engendramento das 
estratégias de poder, nas quais o prazer passou a significar muito 
mais a verdade sobre si, e mais recentemente, a necessidade 
do sujeito se orientar ou se enquadrar em uma identidade 
sexual, hoje denominada “orientação sexual” – ideia fixa do 
principio de racionalização do desejo –, relegando a um plano 
inferior a valorização do prazer como intensidade ou potência 
de produzir novos agenciamentos. Isso significou, por outro 
lado, o nascimento de um domínio que vai pôr em evidência 
a sexualidade como a experiência que marcou a conversão 
ou a passagem imperiosa, na cultura ocidental, do desejo à 

25  Laerte é um dos principais cartunistas do Brasil. Desde 2009 “confabula”, 
como ele mesmo diz na entrevista ao Roda Viva, com o universo feminino.  
Hoje discute publicamente seu desejo de fabular com a sexualidade, afirmando 
o quanto tal desejo é irredutível a lógica do gênero ou a definição normativa 
de orientação sexual.  Entrevista disponível no link http://www.youtube.com/
watch?v=vNT6kWzloWM.

__________
6. Quarto Hotel Paris. 

Fotos: Laura Murray  
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interiorização da lei e à doutrina do julgamento26. A doutrina do juízo 
derrubou e substituiu o sistema dos afectos no jogo desejo-sexo-
prazer, impondo uma perseguição e uma dilaceração do sujeito – uma 
individualização da experiência do sexo e do prazer –, no seio do 
processo de produção do desejo no corpo. Instaurou-se, dessa forma, a 
necessidade de uma certa ‘nudez do corpo’27, este “doar-se da coisa ao 
conhecimento” que se transformará numa prática de conhecimento de si 
e dos outros a partir das identidades sexuais, além do seu forte potencial 
de reconhecimento social, tornando o prazer um “gozo do auto-retrato” 
ou um mero padrão de consumo de “felicidade” e “satisfação imediata”, 
concebido no interior do princípio individualista e burguês da sociedade 
moderna. Neste principio individualista, o prazer, visto como um 
sentimento-órgão, é vivenciado como vergonha e culpa, interrompendo 
o desejo de correr nesta zona promíscua, onde o saber do corpo é vital e 
inadiável.

Neste caminho, o que fica impossibilitado é o devir, este outro que 
pulsa nos corredores do desejo no campo da sexualidade. No caso da 
sexualidade, a instauração do corredor implica na desorganização binária 
dos sexos (mesmo na bissexualidade), desurdindo a lógica do gênero 
ao extremo, para que a sexualidade possa atingir seu estado vivo de 
multiplicidade:

a sexualidade passa necessariamente pelo devir mulher do 
homem e o devir animal do humano. (...) Se o devir-mulher é o 
primeiro quantum, ou segmento molecular, e depois os devires-
animais que se encadeiam na seqüência, em que direção a que 

26 Ver Deleuze, G. Critica e Clínica. São Paulo: Editora 34, 1997, p. 143-153.
27  Agamben, G. Nudez. Lisboa: Relógio d’Água, 2010, p 98-99. A partir das reflexões 
propostas por Agamben “A nudez do corpo é a sua imagem, isto é o tremor que o torna 
cognoscível, mas que se mantém, em si, inapreensível. Daqui o fascínio muito especial 
que as imagens exercem sobre a mente humana. E precisamente porque a imagem não 
é a coisa, mas a sua cognoscibilidade (a sua nudez), não exprime nem significa a coisa; e 
todavia, na medida em que não é mais do que o doar-se da coisa ao conhecimento, o seu 
despojar-se das vestes que a cobrem, a nudez não é diferente da coisa, é a coisa mesma”.
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se precipitam todos eles? Sem dúvida alguma, em direção a um 
devir-imperceptível. (...) É conjugando, continuando com outras 
linhas, outras peças que se faz um mundo, que se poderia recobrir 
o primeiro, como em transparência.28

Nesta conjugação entre-sexos se chega num ponto de total desorientação, 
em que o desejo inunda a percepção, as coisas, o pensamento; ponto de 
embaralhamento da percepção na inscrição do corpo do desejo no regime 
dos afectos, abertura e salto das singularidades. Nesta zona, apaixonar-se 
é aprender e desenvolver esses mundos desconhecidos que envolvem os 
amantes, uma órbita que não gira em torno do desejo do outro, mas de 
um mundo que se forma em nós como um mundo possível:

o pluralismo do amor não diz respeito apenas à multiplicidade 
dos seres amados, mas também à multiplicidade das almas ou dos 
mundos contidos em cada um deles. (...) Como poderíamos ter 
acesso a uma paisagem que não é mais aquela que vemos, mas, ao 
contrário, aquela em que somos vistos?29

Por outro lado, o prazer vinculado à “busca da verdade”, “verdade de 
si”, ao marcar profundamente a imanência do desejo no campo da 
sexualidade, instaurou a liberdade como signo30, signo de aprendizagem 
amorosa indissociável ao desejo sexual. A liberdade vai ser a medida da 
busca e o valor de uso dos prazeres. A verdade nessa conjunção amorosa 

28  Deleuze, G. Mil platôs, v. 4, op. cit., 72.
29  Deleuze, G. Proust e os signos. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 7.  
30 Signo é uma essência que se afirma em toda a sua potência, é uma busca obstinada da 
verdade, uma verdade que submete a norma ao poder de avaliação do corpo enquanto 
vivo. A liberdade se inscreve como signo neste domínio na busca incessante e obstinada 
da descoberta (a verdade como descoberta) daquilo que pode a sexualidade enquanto 
experiência estética, clínica e política. Experiência que, segundo Suely Rolnik, em 
seminário dado na PUCSP, é indissociável de um exercício teórico conceitual, na medida 
em que o que buscamos é tornar sensíveis esses afetos que na trama da sexualidade 
encontram-se à deriva da ordem sexual disposta e constituída nos domínios do saber da 
“ciência sexual”. Ver também Deleuze, G. Proust e os signos, op. cit.    
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é a descoberta do saber do corpo, o saber do corpo como vivo. Hoje, esta 
problematização do desejo, restrita aos discursos dos “direitos humanos” – 
em que tanto a liberdade como a verdade serve para regular e normatizar o 
desejo sexual no campo macropolítico da sexualidade –, excluem de modo 
radical a possibilidade de atualização dos afetos do presente, o que contribui 
para uma “esterilidade política” dessa dimensão, tendo em vista o modo 
como a sexualidade vem se afirmando como campo político de atuação.

Somos “livres” hoje em dia para criarmos outras formas de conviver, de 
viver-juntos, signos que constituem territórios de criação e expressão de 
novas sexualidades. São questões que estão estritamente relacionadas com 
o modo como podemos usar o prazer para criarmos novas sexualidades, 
de maneira que possamos afirmar o desejo para além das oposições ativo/
passivo, mulher/homem, homo/hetero, e para além da obstinação em 
reconhecer o que somos na busca incansável de decifrar pseudo-segredos 
interiorizados num “fundo sem fundo” da subjetividade. Nesta perspectiva, 
há uma inversão no modo como analisamos a sexualidade como um campo 
problemático da subjetividade: não é a sexualidade o plano que desdobra 
os sexos, ao contrário, os sexos no seu modo de ser plural é que desatam 
os elementos de uma prática para a criação de novas sexualidades, reatores 
intrínsecos ao processo de produção do desejo. Nem homens tornados 
mulheres, nem mulheres tornadas homens, mas uma outra sexualidade dos 
homens e das mulheres. 

Não é uma questão de instinto, natureza, modelo, é uma empreitada pelo 
meio, mudanças de meios, corredores de passagem. Uma mudança de 
percepção que contagia as atmosferas, os gestos, uma presença-ausente 
de um corpo desconhecido, um gosto do impossível, uma lembrança do 
amante. É sempre uma criação, uma invenção, uma fantasia ativa engrenada 
no trottoir31 um modo de resistir, de reativar. Zonas de vizinhança entre-
31  O termo fantasia é usado aqui a partir da experiência concreta das prostitutas no seu 
trottoir. Diferente de um plano transcendental ou imaginário, no qual as fantasias são 
mecanismos que entulham os desejos com medo de realizá-los, as fantasias, neste caso, 
especialmente as fantasias sexuais, são vistas como agenciamentos de dois corpos ou mais 



45

a-mulher-a-amante-a-puta, uma espécie de avesso ontológico do desejo sexual, agenciamentos que põem para 
funcionar o desejo nos encontros fortuitos e inevitáveis dos prazeres promíscuos. 

Trata-se aqui de trazer um corpo em devir, em intensidade, com o seu poder de afetar e ser afetado. Encontrei na 
zona de prostituição este corpo, que por viver sempre neste limite entre o direito e a norma, é convocado o tempo 
todo a viver na zona de promiscuidade, onde a moral vigente é posta em jogo e a sexualidade passa a trottoir 
nas zonas turvas do desejo, num devir-imperceptível em que os papéis sexuais se embaralham nas fantasias 
produzidas neste encontro puta-cliente. 

É uma prática em que é preciso tornar-se sensível a esses signos, aprendê-los como expressão de um mundo 
possível. Jogar este jogo implica necessariamente um aprendizado dos prazeres. O aprendizado é, então, a 
condição para a construção de uma ética baseada nos encontros alegres32, em que a repetição da diferença, 
nos círculos viciosos da sexualidade, se abre à penetração de um corpo desconhecido. Nesta prática, torna-se 
indispensável denunciar as separações dos sexos como marca de esterilização e, portanto, não circulação do 
desejo e seus prazeres. O ato de profanação no capitalismo é quando o prazer deixa de pertencer à esfera da 
transcendência teológica para se tornar mercadoria, consumo, espetáculo midiático. Como dar conta da tarefa 
de profanar os prazeres como mercadoria e consumo de modo a anular o vínculo da sexualidade com o gozo das 
identidades  (o gozo como critério), ou ainda, por meio da pornografia, desativar a norma (prazer como gozo ou 
prazer como perversão) permitindo a ele novos usos? 

Por fim, atmosferas, corredores e gestos serão os caminhos encontrados neste aprendizado como conjugações 
não-verbais dos amantes e das putas, modos de profanação da língua no limite do sexo. Prelúdios de um amante 
desconhecido. Prepúcio da sexualidade que está livre para deslizar nesta zona promiscua do desejo por não estar 
diretamente ligada aos órgãos. Núpcias do corpo no jogo desejo-sexo-prazer.

na produção de um encontro puta-cliente. Neste universo, acolher as fantasias e efetuá-las é a medida possível dos encontros, grau de 
potência da cópula para além do coito, do ato sexual, um instrumento de trabalho, aquilo que põe para funcionar, engajar o devir.
32  Espinosa propõe uma inversão do principio tradicional em que se fundava a moral como empreendimento de dominação das paixões 
pela consciência e recusa o principio de superioridade da alma sobre o corpo. Espinosa nos convida a tomar o corpo como modelo; é no 
corpo que podemos captar a potência do vivo para além das condições dadas do nosso conhecimento. É a descoberta de um inconsciente 
pulsional pragmático cujo “saber do corpo” diz mais sobre os encontros que a consciência que temos dele. A ética desarticula na prática o 
sistema de julgamento, substituindo-o pelo regime dos afectos. Ver Deleuze, G. Espinosa: uma filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002; e 
também Lispector, C. Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.



46

  



47

Zonas Turvas Do 

sexualidade-sexo-verdade

Desejo Sexual: 
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Desde o século XVII, assistimos a obsessão da medicina e o nascimento da 
clínica como saberes que investiram o corpo no que diz respeito ao desejo 
e as verdades sobre o sexo, em que o prazer, tido como um dispêndio 
sexual, aquele onde não existe fecundidade nem parceiro, estará associado 
à morte, à destruição da raça e ao um dano causado a toda humanidade. 
Um poder que se instala no interior da vida humana, uma vigilância e 
um controle que se estende ao interior do corpo: é a origem cristã da 
carne como o “desconhecido no corpo” que é preciso conhecer e nomear. 
Segundo Foucault, a carne é o que se nomeia, a carne é aquilo de que se 
fala, a carne é o que se diz. A sexualidade é, essencialmente, no século 
XVII (e ainda será nos séculos XVIII e XIX), o que se confessa e não o que 
se faz: é para poder confessá-la em boas condições que se deve, além do 
mais, calá-la em todas as outras. Posteriormente, no século XIX, a tradição 
cristã reforçará esses códigos, constituindo a moral sexual, vigente ainda 
hoje.
 
O sexo, o desejo carnal, a sexualidade, constituirão durante séculos, de 
formas variadas, os modos de produção de “si” e das formas de vida. Um 
corpo que será visto como sede das intensidades múltiplas de prazer e 
deleite, e que, a partir do século XVII, se desenvolverá como corpo de 
desejo e de prazer, marcando a zona de encontro da subjetividade com a 
sexualidade. Embora toda essa noção seja de difícil apreensão na obra de 
Foucault, o que me fez retomá-la foi o modo como o desejo e o prazer, no 
domínio da sexualidade, serão fortemente valorizados como dimensões 
que transformarão de modo radical as relações de poder e saber, 
instaurando novas técnicas, novos procedimentos, de que o corpo sensível 
e complexo da concupiscência1 será o objeto central de investimento 
do poder. Como analisa Foucault, a igreja, ao elaborar suas técnicas de 
“governo das almas” por meio do poder pastoral, desenvolverá uma série 
de procedimentos sutis que assinalam o início da institucionalização 
da sexualidade, a existência deste domínio a partir do aspecto de 
1 Concupiscência é o termo que será utilizado na Grécia antiga pelos filósofos, e mais 
tarde pelos padres, para designar o “desejo carnal”, aquilo que se passa no ventre do 
corpo.

Por isso, não há verdade para os 
amantes; ela seria um beco sem saída, 
um término, a morte do pensamento 
que, enquanto vive, parece a fímbria 
viva de uma labareda na qual luz e 
trevas se estreitam peito a peito... 
Robert Musil, O Homem sem qualidades.
 Livro II, 1989
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“revelação da sexualidade”. Neste domínio, as práticas discursivas 
serão supervalorizadas, domínio marcado até hoje por essa espécie 
de “confissão” involuntária e “revelação” da sexualidade como objeto 
de conhecimento da verdade. A partir daí, Foucault vai propor uma 
inversão, mostrando que o problema da sexualidade não é exatamente 
de censura ou repressão, mas sim um problema que vai estar o tempo 
todo atrelado às práticas discursivas de uma história de revelação da 
sexualidade2.

A partir da concepção de carne, estratégia positiva de poder do 
cristianismo, retomamos um conceito de problematização da relação do 
corpo com o desejo. A carne para os cristãos não era concebida como 
um

mal absoluto do qual era preciso desembaraçar-se, mas sim, 
como perpétua fonte, dentro da subjetividade, dentro dos 
indivíduos, de uma tentação que corria o risco de levar o 
indivíduo a ultrapassar as limitações impostas pela moral 
corrente, ou seja, o casamento, a monogamia, a sexualidade 
para a reprodução e a limitação e a desqualificação do prazer3.

Estratégia positiva do poder porque incita, estimula, revela, permite, 
mais do que reprime, censura, proíbe. Um tipo de poder que o 
cristianismo encontrou para controlar os indivíduos através da sua 
sexualidade, no interior de uma sociedade que tem suas necessidades 
de organização familiar, de reprodução e inovação das tecnologias de 
poder. Ainda hoje, os sexos e os prazeres são os meios de produção do 
capitalismo, que investe o desejo para controlar e normatizar a vida na 
sua dimensão física, somática, carnal4.

2 Foucault, M. Os anormais. Curso no Collège de France (1974-1975). São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2012. Ver especialmente p. 143-229.
3 Foucault, M. Ética, sexualidade, política. Ditos e Escritos V, op. cit., p. 71.
4 Ver Foucault, M. Ética, sexualidade, política. Ditos e Escritos V, op. cit., p. 70-71; e 
Preciado, B. Testo yonqui. Madrid: Espasa, 2008.
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Concepção obscura e difícil de apreender como experiência prática da 
sexualidade. Um tipo de poder que controla os indivíduos através da sua 
sexualidade concebida como alguma coisa da qual era preciso desconfiar. Uma 
estratégia de poder que o cristianismo instaurou por meio das técnicas de 
interiorização, de tomada de consciência de si – a desconfiança incessante do 
indivíduo diante do sexo e dos prazeres da carne, introduzindo a tentação e a 
queda como dois elementos que encontramos, ainda hoje, acoplados à nossa 
sexualidade. Técnicas que irão se converter nos procedimentos clínicos da 
medicina e que, mais tarde, estabelecem os princípios da clínica e da psicanálise, 
como campo problemático da subjetividade. 

O prazer como um saber do corpo na sua dimensão biológica, física e somática 
marca o gênero da carne como categoria de conhecimento do corpo do desejo. 
É preciso se livrar das tentações da carne para evitar a queda, já anunciada como 
um elemento constitutivo do prazer. Tentação e queda que serão reforçadas 
nos dias atuais por meio da construção de novas técnicas de controle do corpo. 
“Cair na vida” será uma expressão utilizada para designar, principalmente, a 
mulher que virou prostituta. Tudo o que representa a queda do corpo ao ceder 
às tentações do desejo servirá como elemento político da norma, no sentido de 
que ela traz, ao mesmo tempo, um princípio de qualificação e um princípio de 
correção. A norma não tem, portanto, por função reprimir, excluir, ao contrário, 
estará sempre ligada a uma técnica positiva de intervenção e de transformação5.

A questão do sexo e da sexualidade parece constituir, na obra de Michel 
Foucault, a história da subjetividade, entendendo essa palavra como a maneira 
pela qual o sujeito faz a experiência de si mesmo em um jogo da verdade, no 
qual ele se relaciona consigo mesmo. Através do cristianismo, e depois no regime 
capitalista, os indivíduos foram chamados a se reconhecerem como sujeitos de 
prazer, de desejo, de concupiscência, de tentação e, por diversos meios (exame 
de si, confissão, reconhecimento de culpa), foram solicitados a desenvolver, a 
respeito deles mesmos e do que constitui a parte mais secreta, mais individual de 
sua subjetividade, o jogo do verdadeiro e do falso6. 

5 Ver Foucault, M. Ética, sexualidade, política. Ditos e Escritos V, op. cit., p. 43.
6 Ibidem, p. 236. 
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A culpabilização do corpo pela carne, na moral cristã, dá origem 
a um novo procedimento de exame: a confissão. Uma qualificação 
que é ao mesmo tempo uma desqualificação do corpo como carne. 
Procedimento que se estende até hoje como objeto de um discurso 
analítico e de uma vigilância constante nas esferas das políticas 
públicas e no modo como nos relacionamos com o desejo e a 
sexualidade, incidindo mais diretamente nas questões relativas à 
saúde da espécie e aos direitos humanos.

Este exame, que vai se dar como um percurso meticuloso sobre 
o corpo, uma espécie de anatomia da volúpia, de cartografia 
pecaminosa do corpo, e que iniciou no século XVI, marca o início 
em que o corpo e seus prazeres se tornam, de certo modo, o alicerce 
do código moral, muito mais que a forma requerida para a união 
legítima. Não mais o aspecto relacional, as relações permitidas ou 
proibidas, mas o próprio corpo, os gestos, os sentidos, os prazeres, 
os pensamentos, os desejos, as intensidades que passam a ser o foco 
dessa tecnologia de poder. Tecnologias de poder que atravessaram 
os séculos e que, nos dias atuais, ainda presenciamos traços 
marcantes.

Toda uma cartografia pecaminosa do corpo, instaurada antes 
mesmo dos rituais cristãos e dos métodos de confissão7. Genealogia 
do prazer que Foucault estava preparando para sua obra Confissões 
da carne, que deveria fazer parte da série de volumes da Historia da 
Sexualidade. 

Do instinto à concepção da carne, do desejo à consciência do corpo, 
ou seja, o corpo como realidade biológica, social e política. É no 
campo da anomalia, atravessado pelo problema da sexualidade, que 
assistimos a gênese deste corpo do prazer; um corpo que 

7 Como podemos ver na análise de Foucault nos cursos no Collège de France, 
década de 70. Ver ainda Foucault, M. Os anormais, op. cit.
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se produzirá como reivindicação ou resistência ativa do desejo 
aprisionado no campo do saber e da moral, ao mesmo tempo em que 
ele é capturado pelo campo da anomalia, em que o desejo carnal e os 
prazeres estarão associados aos desvios sexuais e às perversões.

Será a partir da noção de instinto que o campo da anomalia se constitui 
como domínio de controle, análise e intervenção. Esse campo da 
anomalia vai se encontrar, segundo Foucault, desde cedo, atravessado 
pelo problema da sexualidade. Toda uma etiologia sexual foi edificada 
como causa, origem e fundamento da maioria das anomalias. A 
sexualidade passa a ser a prerrogativa para a criação de uma série de 
procedimentos institucionalizados que visam sua revelação: a psiquiatria, 
a psicanálise, a sexologia – que são correlatos do que podemos chamar 
de uma “liberação” no nível dos enunciados. Um conjunto de saberes, 
procedimentos e técnicas de vigilância e controle que nos fazem falar 
sobre sexo, e que será reforçado com a epidemia de Aids, a inserção da 
educação sexual nos currículos escolares, os projetos de lei que discutem 
o aborto, a excessiva preocupação com a sexualidade das crianças e dos 
adolescentes, entre outros dispositivos muito presentes hoje na nossa 
sociedade. 

O desejo e o prazer passam a ser o grande problema. Recentramento geral 
do pecado da carne no corpo. Agora, o pecado da carne mora no interior 
do próprio corpo. É o corpo e todos os efeitos do prazer, que nele tem 
sua morada, que deve ser agora o ponto de focalização das estratégias 
de poder. Não mais o ato e o pensamento, mas a relação consigo e a 
constituição de um corpo do prazer. São os códigos carnais que farão 
parte das estratégias de poder, a confissão não se desenrolará mais na 
infração das leis da relação, mas seguirá esta cartografia pecaminosa do 
corpo8.

A luxúria ou corpo de prazer aparece, segundo Foucault, no contato 

8 Ver Foucault, M. Os anormais, op. cit., ver especialmente p. 143-172.
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consigo mesmo. Do latim luxuriae, é o desejo passional instintivo por 
todo o prazer sensual e erótico9.  Ela consiste no apego aos prazeres 
carnais, corrupção de costumes, sexualidade extrema, lascívia e 
sensualidade. A luxúria será tratada, na teologia cristã, como um 
“pecado capital”, ou seja, um pecado maior, merecedor de condenação 
e que, segundo a doutrina católica, serve de “porta de entrada” para 
outros pecados: a prostituição, a sodomia, a pornografia, o incesto, a 
pedofilia, o fetichismo, o sadismo, o masoquismo, tudo aquilo que será 
considerado pelo saber médico como desvios sexuais, relacionados ao 
pecado da carne. A luxúria, segundo a mesma doutrina, pode acarretar 
desvios morais, como o estímulo ao aborto (no caso de gravidez 
indesejada), propagação de doenças sexualmente transmissíveis, abuso 
sexual. 

É essa noção de excesso, de superabundância, de lascívia que dará 
origem a invenção de procedimentos e normas de controle do prazer, 
tecnologias que deixarão de estar restritas ao domínio da moral sexual 
derivado de uma lei natural dada. Ao contrário, ao encarnar o pecado no 
corpo, uma imensa perspectiva se abre – todas as violências cometidas 
em torno desses pecados, os sofrimentos, as doenças, a culpabilização, o 
empobrecimento e degeneração da vida, todos esses valores que dizem 
não à vida e a si mesmo, se rebelarão de modo pragmático e ativo –, 
contribuindo para uma crítica do valor desses “valores”. O que se inicia 
aí é toda uma micropolítica do desejo, em um meticuloso exercício de 
questionamento da moral como possibilidade de afirmação do devir, o 
dizer sim a vida e a si mesmo, em um movimento no qual a força dobra 
sobre si mesma de modo a afirmar a vida como vontade de potência10.

9 Do latim Luxuria (ou Luxuriae): superabundância, superfluidade, nímia abundância, 
demasia, excesso, luxo. Em Virgílio, demasiado viço nas folhas; passa a conter a noção 
de excesso de ardor nos animais, demasiada fogosidade; em Cícero, o viver na moleza, 
delícias, sensualidade; em Juvenal já aparece como corrupção de costumes. Com 
São Jerônimo “dissolução, devassidão, lascívia, luxúria”. SARAIVA, F. R. dos Santos. 
Dicionário Latino-Português. 12. ed. Rio de Janeiro/Belo Horizonte: Garinier, 2006.
10 Ver Niezstche, F. Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
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Biopolítica e sexo

O tema da biopolítica como uma forma de governo aparece na obra de 
Foucault sobre a sexualidade: zona de encontro e cruzamento entre os 
dois eixos das tecnologias políticas da vida, a do indivíduo e da espécie, 
a do adestramento dos corpos e a regulação das populações. Zona de 
passagem do poder disciplinar à biopolítica, das estratégias de poder 
que incidem mais diretamente sobre o indivíduo às intervenções que 
visam o corpo social como um todo. “De fato, o sexo faz a ponte entre 
o corpo e a população, a tal ponto que o que era sociedade do sangue, 
correspondente ao poder de soberania, na era do biopoder torna-se 
sociedade do sexo.”11

Os poderes e as resistências se configurarão, desde o século XIX, como 
produção da verdade sobre si. Técnicas de poder que, por outro lado, 
produzirão como efeito a produção de um discurso incessante sobre 
a sexualidade. Deslocamento importante para compreendermos os 
sobressaltos, as armadilhas, os desejos e as mutações ainda por vir.

O domínio, a consciência de seu próprio corpo só puderam 
ser adquiridos por efeito do investimento do corpo pelo 
poder: a ginástica, os exercícios, o desenvolvimento 
muscular, a nudez, a exaltação do belo corpo... tudo isto 
conduz ao desejo de seu próprio corpo através de um 
trabalho insistente, obstinado, meticuloso, que o poder 
exerceu sobre o corpo das crianças, dos soldados, sobre o 
corpo sadio. Mas, a partir do momento em que o poder 
produziu este efeito, como conseqüência direta de suas 
conquistas, emerge inevitavelmente a reivindicação, de seu 
próprio corpo contra o poder, a saúde contra a economia, 
o prazer contra as normas morais da sexualidade, do 

11 Ver Pelbart, P. P. Vida Capital, op. cit., p. 55-59. 
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casamento, do pudor. E, assim, o que tornava forte o poder 
passa a ser aquilo por que ele é atacado. (...) O poder 
penetrou no corpo, encontra−se exposto no próprio corpo. 
(...) Lembrem−se do pânico das instituições do corpo 
social (médicos, políticos) com a idéia da união livre ou do 
aborto. (...) Na realidade, a impressão de que o poder vacila 
é falsa, porque ele pode recuar, se deslocar, investir em 
outros lugares... e a batalha continua.12

Ao colocar o corpo do prazer (luxúria, na concepção da moral cristã, 
ou “desvios sexuais”, noção utilizada pela medicina) no centro das 
tecnologias de poder, há uma espécie de insurreição deste corpo 
atormentado durante séculos por abusos e violências cometidos em 
nome dos “pecados da moral”. É justamente o prazer no corpo como 
sensação física da força de poder que, de algum modo, instaura a crise, 
a suspeita e a desconfiança, sentimentos que farão cambalear a crença 
na moral como “valores culturais” naturais e eternos. Desse modo, há 
uma mudança nas relações de poder, e a resistência (como modo ativo 
do desejo) vem em primeiro lugar, colocando o processo de criação, o 
devir, a possibilidade de transformar a situação, participar do processo e 
resistir, na linha de frente do desejo.

No século XIX, com o nascimento da psicanálise, o desejo aparecerá 
omo pulsão ou saber do corpo inconsciente, corpo que, nesta época, 
será representado pela histeria, momento que assinala a constituição 
da subjetividade burguesa e os modos de organização que ela impôs na 
sociedade. A histeria será interpretada como o total desconhecimento 
do desejo, e a psicanálise é, portanto, uma intervenção que dará vazão à 
pulsão como potência de ativação do saber do corpo. 

12 Foucault, M. Poder-corpo. In: ______. Microfísica do Poder, op. cit., p. 146.
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c

___________
7.Elevador Hotel Paris. 
Foto: Friederike Strack

Não há como adentrarmos no processo de 
produção do desejo no campo da sexualidade 
sem encarnarmos os prazeres, o corpo físico, 
somático, carnal – investimento crucial do 
regime econômico atual–, em que o corpo na 
sua dimensão de vivo é inseparável dos fluxos 
econômicos, das inovações tecnológicas, das 
redes de comunicação e vigilância, das imagens 
pornográficas. 

Além disso, nos últimos dois séculos, o desejo e 
os prazeres se constituem como investimentos 
do poder para manter a saúde da população e 
garantir seus “direitos”, por meio de dispositivos 
complexos e difusos, no jogo político do direito 
e da norma, em que os discursos e as práticas 
relacionadas à sexualidade vão ser rapidamente 
absorvidos nas políticas de “direitos humanos” 
ou “direitos dos cidadãos”. É o Estado, portanto, 
quem cria as leis, classifica, regula, em nome do 
cuidado e do bem estar da população13. 

Foucault vai procurar compreender, na sua 
obra sobre a história da sexualidade, e, mais 
precisamente, nos últimos anos de sua pesquisa 
iniciada nos Cursos no Collège de France 
na década de 70 e que se estendeu até a sua 
morte em junho de 1984, a maneira pela qual a 
sexualidade e os prazeres tornaram-se objeto de 
cuidado. Uma das riquezas dessa investigação é 
13 Ver Foucault, M. Ética, sexualidade, política. Ditos 
e Escritos V, op. cit. Ver ainda Resumo Dos Cursos Do 
Collège De France 1970-1982. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1994; e Preciado, B. Testo Yonqui, op. cit.
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a explicitação do modo pelo qual as forças se afetam desde as relações de 
poder e os pontos maleáveis de resistência, pondo a mostra a plasticidade 
e os deslocamentos constitutivos dos modos de relação consigo e com 
os outros na história da sexualidade, em que o prazer se constituiu como 
um modo de subjetivação das relações de poder no interior de si mesmo, 
ou, nos gregos, como técnica de criação de uma estética da existência. 
Tal deslocamento constituirá aquilo que Foucault nomeou de “a relação 
de si para consigo”, uma nova dimensão ética irredutível aos mecanismos 
disciplinares e às regulações do biopoder, dimensão que decorre da 
relação da força consigo, um poder de afetar a si mesmo, um afeto de si 
por si14.

Dirá Foucault que “o ponto mais intenso das vidas, aquele no qual se 
concentra sua energia, é exatamente onde elas se chocam com o poder, 
se debatem contra ele, tentam utilizar suas forças ou escapar às suas 
armadilhas”15.

A “linha de subjetivação” ou “o cuidado de si” são dobras variáveis e 
que em cada época se constituem de modos variáveis. A dobra que 
nos constitui hoje ou o modo de subjetivação que nos estruturou, e 
que aconteceu junto com o nascimento da economia capitalista, é o da 
subjetividade “burguesa”, em que o corpo do desejo e o prazer – toda 
essa vitalidade da força e o poder de avaliação do corpo como vivo – será 
confinado no modelo da conjugalidade, instaurando a vergonha e a culpa 
e, o que é ainda mais grave, inibindo as vias de expressão do prazer no 
regime dos afetos... e o desejo que se vire como puder! Este modo de 
subjetivação, na forma como ele foi constituído, produzirá um saber sobre 
si relacionado a um poder da verdade que é indissociável da experiência 
da sexualidade. 

14 Ver Deleuze, G. Conversações, 1972-1990. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992, p. 116.
15 Foucault, M. A vida dos homens infames. In: ______. Estratégia, Poder-Saber. Ditos e 
Escritos IV. Org. Manoel B. da Motta. Forense Universitária, 2003, p. 207.
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Nesta micropolítica, as resistências são potências que se configuram 
na medida e no limite das relações de poder que são, por sua vez, 
incitadas e estimuladas pelas formas de saber, ora esbarrando ora 
ultrapassando as linhas que configuram esse diagrama de forças 
que constitui nossa sexualidade. Diante dessas questões formuladas 
e reformuladas por Foucault, e retomadas por Deleuze, Negri e 
Agamben de modos distintos, é preciso nos perguntarmos hoje: 
quais são as linhas de maleabilidade do desejo que permitem que 
novos fluxos atravessem o campo da sexualidade, constituindo novas 
maneiras de se relacionar, novas combinações? Fluxos que, ao mesmo 
tempo em que são capturados pelo capital, nesse embaralhamento de 
códigos que acabam por aprisionar sua fluidez, seu gozo irrestrito e 
incontornável, também animam contrapoderes, resistências, linhas 
de fuga, inventando ininterruptamente modos de profanar. Um modo 
de profanar que é uma prática coletiva do conjunto dos corpos numa 
coletividade sem nome. Um espaço em que se misturam o político, o 
social, o econômico e o afetivo, e que, segundo Negri, reúne o ponto 
de vista do desejo, da produção concreta, da coletividade humana 
em ação. A vontade de poder, na sua expansividade, tem por efeito a 
transvaloração dos valores, a destruição e a criação de novos valores, 
e, sobretudo, o poder de apropriar-se das condições de produção 
do valor. Por isso, Negri vai nomeá-lo de poder positivo, poder 
constituinte16.

O prazer, como dimensão física, carnal, experiência viva do corpo, 
parece sempre escapar, ocupar um novo lugar, habitar uma nova 
pele; um lugar ambíguo, fora da lei, mas não indiferente ao mundo 
da lei. Não há como vivê-lo sem que possamos ser um outro, sem o 
distrair-se de si. É como se o prazer nos desse as condições concretas 
para uma transformação concreta, zonas turvas do desejo em que 
é possível fazer cambalear os mecanismos de controle do corpo 
social neste domínio da sexualidade. Um balbuciar do desejo com os 

16 Pelbart, P. P. Vida capital, op. cit., p. 87.
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prazeres que só é possível numa dinâmica de cooperação e troca, 
num com-partilhar em que um e outro se misturam pelos caminhos 
imprevisíveis do desejo. 

Estamos diante de um prazer da multiplicidade. Apreendê-lo no 
uso que se faz dele nos diferentes contextos discursivos. Movimento 
da língua ao transitar pelos diferentes espaços, passagem de uma 
língua à outra. Os prazeres corporais, as sensações da carne como 
força plural e vital de renovação. Não um conceito para a ideia 
do prazer, mas experimentar no corpo as sensações físicas que o 
encontro com o outro convoca de forma paradoxal e intensa, dentro 
e fora dos limites do sexo. Questões colocadas por Foucault que se 
desdobram em outras questões: o modo como o prazer se constituiu 
como elemento de uma prática que introduziu a sexualidade como 
dimensão indissociável da subjetividade. Dessa forma, se o prazer 
se constitui como elemento de uma prática em que a sexualidade 
ocupa um papel central nas formas de produção da subjetividade, é 
necessário voltarmos a ele para que possamos minimamente abarcar 
o que nesta experiência deixou de ser um elemento comum do com-
viver para se tornar algo que pertence à ordem jurídica ou patológica 
e, mais recentemente, restrito à pornografia e ao mercado do sexo17. 

Numa época em que assistimos o adoecimento de Eros, tal como 
enunciou o cineasta Michelangelo Antonioni, antes da concepção 

17 Veremos mais adiante como o prazer, hoje, se insere nas redes do 
mercado do sexo e da pornografia como um elemento de poder relacionado 
à instrumentalização do sexo e do corpo, ao mesmo tempo em que novas 
possibilidades e combinações surgem nesta zona de promiscuidade dos afetos.
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___________
8.Quarto 104 Hotel Paris. 
Foto: Friederike Strack  

do filme intitulado Eros18, e o diretor de teatro 
José Celso  Martinez19, ao falar da orgia no teatro, 
torna-se urgente trazer à tona esta dimensão 
política da subjetividade, a dimensão do corpo 
encarnado ou a incorporação da carne no corpo, 
ponto de junção da alma e do corpo, jogo primeiro 
do desejo e do prazer no espaço do corpo e da 
consciência. Dimensão ontológica, afeto de si, e ao 
mesmo tempo, domínio no qual o capital investe 
incessantemente como meio de produção de novas 
técnicas de controle, regulação e normatização. 

18 Eros Drama. Direção: Michelangelo Antonioni, Steven 
Soderbergh e Kai Wai Wong. [c.l.]: USA/Italia/Hong Kong/
França/Luxemburgo/UK, 2011. 104m, color. Este foi o 
último filme realizado por Michelangelo Antonioni antes 
da sua morte, aos 94 anos. Com a doença, que paralisou 
um lado do seu corpo, Antonioni filmou o segmento O Fio 
Perigoso das Coisas (mesmo nome de seu livro) do filme 
Eros, que ainda conta com a presença dos cineastas Ste-
ven Soderbergh e Wong Kar Wai na direção de outros dois 
segmentos. A potência erótica é o principal tema do filme, 
que trata também do amor, da incomunicabilidade dos afetos 
contemporâneos no encontro amoroso, das relações afetivas 
e do sexo.
19 Martinez, J. C. Revista TRIP, ano 24, n. 204, out. 2011, p. 
11-24, número sobre Diversidade Sexual. Zé Celso, como 
é conhecido, é presidente e diretor artístico da Associação 
Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. O Teatro Oficina é uma das 
companhias de teatro mais importantes do Brasil, localizada 
em São Paulo, no bairro do Bixiga. Foi fundada em 1958 por 
José Celso Martinez Correa. O prazer ou a encarnação de 
Dionísio na expressão de matéria viva no contemporâneo é 
o que parece mover o processo de criação do Teatro Oficina. 
Para saber mais veja os sites disponíveis em: <http://teatro-
ficina.uol.com.br/> e <http://blogdozecelso.wordpress.com/
about/>
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A forma primeira do pecado contra a carne é ter tido contato consigo mesmo: é ter se tocado, é a masturbação20. Afeto que 
convoca esta dimensão flutuante do desejo, um Eros deformado na introdução do “pecado da carne” no corpo, como elemento 
de constituição da sexualidade presa no interior de uma subjetividade. 

Eros como signo da força irreprimível da alma erótica no corpo, aquilo que hoje chamamos de amor, maravilhosamente 
colocado nas palavras do diretor artístico do Teatro Oficina, José Celso Martinez:

O que o cristão chama de alma pra mim é Eros. A alma erótica, quando fica com tesão, quando vibra, é a mesma vibração 
da criação estética. Você fica tomado por aquilo e atinge um estado. As maiores inspirações vêm do sexo transformado em 
Eros21.

É como se pudéssemos dizer que todo o adoecimento de Eros ou da potência erótica do amor se deve a essa obsessão do saber 
sobre o sexo das tecnologias de poder desenvolvidas pelo cristianismo, e que foram herdadas da filosofia de Platão, herança 
que se realiza neste amor abstrato, sem corpo físico, que não pode ser tocado... essa possessão do corpo pelas verdades lógicas, 
as verdades possíveis, pelas ideias logicamente elaboradas e ordenadas antes de elas serem vividas e apreendidas como signos 
que nos forçam a pensar, contingência do encontro em que a criação é a gênese do ato de pensar no próprio pensamento (o 
que força portanto a criar). A gênese de um corpo desconhecido que na sua forma patologizada amedronta e destrói “o fio 
perigoso das coisas”, tornando Eros doente.

Nesse sentido, a noção de prazer será tratada aqui de modo plural, aberto, informe, paradoxal, como a consciência viva que 
a pessoa tem da experiência, e também do valor que atribui a ela22. Ressalto que a ideia de valor aqui é usada na perspectiva 
que Nietzsche e Espinosa trouxeram, ou seja, o valor como aquilo que permite o corpo afetar e ser afetado no sentido de 
aumentar ou diminuir sua potência de agir. Para além do bem e do mal, a experiência do prazer sexual extrapola o ato sexual 
para compor ou decompor um estado do corpo no encontro com o outro, na experiência limite de algo desconhecido e 
inominável que se apossa do sujeito na alcova da entrega afetiva. Noção que está vinculada, portanto, à ética e à liberdade, e 
que constituirá o cuidado de si, ou seja, a relação consigo, com o outro e com o mundo. Fronteira do indivíduo no borramento 
incessante do intensivo. Um eu sem rosto que experimenta na pele do outro o prazer de existir. Cartografia afetiva do desejo 
na iminência de um outro. Força inominável que age no limite da língua. Essa emergência do ser da linguagem, que converte a 
ausência em “presença ausente”. Deixar-se arrastar pelo fascínio e “disso fazer uma coisa alegre”.23

20 Foucault, M. Os anormais, op. cit., p. 161.
21Martinez, J. C. Revista TRIP, ano 24, n. 204, out. 2011, p. 11-24
22 Ver Um diálogo sobre os prazeres do sexo: Nietzsche, Freud e Marx Theatrum Philosoficum. São Paulo: Landy, p. 12.
23 Lispector, Clarice. A paixão segundo G. H., op. cit. e Espinosa, Seleção de textos Marilena Chauí. . São Paulo: Abril Cultural 1983.Coleção Os Pensadores; 
especialmente ÉTICA III: Da origem e da natureza das afecções e ÉTICA IV: Da servidão humana ou das forças das afecções.



Fronteira  difusa  entre  o  desejo  do  êxtase  

e  o  amor

5  de  Setembro  de  2010.  

-  O  amor  é  um  gasto,  uma  exuberância,  um  

luxo  que  se  compra  com  o  dinheiro  que  

não  se  tem.  Irresponsabilidade  divina,  

necessária!  Sou  arremessado  em  sua  

direção,  e  você  me  arremessa  na  fronteira  

difusa  entre  o  desejo  inadiável  do  êxtase  

e  essa  dívida,  que  é  uma  dívida  também  

aberta  na  superfície  do  dia.

7  de  Setembro  de  2010  

-  Também  fui  arremessada  e  juntos  abrimos  

delicado  e  ao  mesmo  tempo  pleno  de  uma  

alegria  de  dois,  que  me  encontro  ai,  onde  

você  está,  na  fronteira  difusa  entre  o  

desejo  do  êxtase  e  o  amor.

Fiquei  desejando  muito  estar  no  “MATO!”,  

mas  nessa  viagem  foram  muitas  coisas  

juntas,  você  percebeu.  Fiquei  imaginando  

(﴾e  vi  as  fotos)﴿...  a  casa,  a  LUA  cheia,  

o  mato,  espiando  você  e  eu  juntos  no  

MATO!:  tudo  tão  natureza,  bicho,  êxtase,  

sangue.........................  que  agora,  

para  quarar  o  inominável  de  onde  você  

me  arremessou,  estou  aqui,  na  alcova  da  

entrega  amorosa.
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__________
9.Ensaio Nu. 
Foto: Elizabeth Gotardo
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É necessário perder-se para liberar as amarras do desejo, construir 
estratégias concretas que possam arrancar a subjetividade de uma 
identidade fixa e esvaziada de sua potência de criação, para que possamos 
inventar novos modos de se relacionar e viver juntos. Um modo de 
estar junto que carrega consigo cheiros, texturas, sensações, línguas, 
penetrações; um verdadeiro cortejo de gestos invisíveis que reclamam 
por uma poética dos prazeres. Uma vitalidade e um encontro entre 
os corpos. Uma manifestação coletiva e um modo de copular com o 
mundo e sua exterioridade. Um desejo que arrasta consigo um mundo de 
possibilidades. 

O que na experiência do prazer se tornou inacessível pelas formas dos 
discursos instituídos? O que foi recalcado no corpo enquanto território 
político e qual a relação deste com o prazer enquanto força que anima 
ondas, fluxos e contracorrentes do desejo? Quais são as partilhas e 
os movimentos que essa experiência nos lança? O que escapa desta 
experiência, na medida em que ela irrompe na superfície da alteridade? 
Quais subjetividades emergem do corpo na composição do desejo com os 
prazeres? 

Labirintos e armadilhas não cessam de rondar este campo, impondo 
pontos de tensão que facilmente se desdobram nos velhos conflitos 
dos opostos, nos binarismos dos sexos, na normalização das diferenças 
sexuais. No jogo desejo-prazer não se trata de buscar as saídas, mas as 
entradas, as pequenas invenções que não cessam de convocar o desejo 
no ponto onde, nos dias de hoje, ele é mais convocado a falar: o sexo. 
Labirintos onde não existem saídas, mas pólos de atração pulsando numa 
exterioridade vazia. 

No campo das lutas pelo reconhecimento, pertencimento, o que se 
produzem são “histerias identitárias”. Constituição “das minorias” como 
instituição estanque, institucionalizada no contexto de uma identidade 
fundada na nacionalidade e cidadania, cujo principio da “exclusão 
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inclusiva” revela, por exemplo, um movimento antagônico que 
vai dos  
ireitos” à “polícia”, e vice-versa. O termo “minorias” funcionará 
aqui como um “operador” de transferência da repressão de um 
para o outro, do discurso patológico ao discurso da “cidadania”, 
constituindo uma nova maneira de estigmatizar, não mais 
centrado nas figuras “anormais” ou “desviantes”. São devires 
minoritários da sexualidade que ao serem capturados nas 
“histerias identitárias”, mais uma vez, nos fazem perder sua 
potência24.

O que me proponho, diante de tal problemática, não é, de modo 
algum, responder às questões que giram em torno da sexuali-
dade, sabemos o quanto elas são complexas e difíceis de serem 
tratadas por meio do saber, justamente porque o saber é que 
vai apreender o campo da sexualidade, fixar um domínio. Tal 
domínio parece hoje restrito à superabundância de discursos e 
imagens da sexualidade como prática de “reconhecimento de 
si” e, por outro lado, suporte dos movimentos sociais de “liber-
ação sexual” que, ao mesmo tempo em que lutam para “liberar 
o desejo” e reduzir as violências praticadas em nome da “ciência 
sexual”, produzem efeitos conservadores e fascistas – o que me 
parece perigoso nessa perspectiva é não tratar do prazer (na per-
spectiva dos afetos e do que ainda podemos construir em termos 
de relações) como possibilidade de nos libertarmos da ciência do 
sexo. 

24 Discussão inspirada na conferência do filósofo francês Guillaume Siber-
tin-Blanc realizada no dia 30/03/ 2011 no curso de Suely Rolnik. Para saber 
mais sobre as pesquisas do filósofo ver em: <http://www.europhilosophie.eu/
recherche/spip.php?article405>
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É preciso desatarmos esse emaranhado de nós do novelo da sexualidade, 
de modo a revelar os termos que colocam em jogo as relações entre 
sexualidade e desejo, entre sexualidade e prazer. O que me trouxe até 
aqui foi justamente a possibilidade de tratar da perspectiva do prazer 
a partir de uma reflexão crítica sobre aquilo que pode a sexualidade 
na contramão dos discursos “esterilizantes” do campo dos “direitos 
humanos” e da “saúde”, ou mesmo dos discursos midiáticos que se 
apropriam das “minorias sexuais” para reforçar seu caráter “anormal” ou 
“promíscuo”. Nos discursos e práticas dos movimentos sociais que atuam 
neste campo, como no campo das das políticas públicas governamentais, 
o prazer é uma questão da qual não se fala. E ao falarmos de sexualidade 
como algo constitutivo do nosso desejo, o campo problemático do prazer 
precisa emergir, de modo a desentranhar sua vitalidade nesses espaços de 
luta política.



Um  lugar  sem  lugar

O  amante  interrompe  a  todo  o  momento  a  escrita...  Que  forças  são  essas  que  

não  cessam  de  se  desenhar  na  espessura  do  outro,  extraindo  deste  contexto  

enclausurante  uma  potência  cuja  força  parece  arrancar  o  sexo  do  corpo,  

separando-o  do  direito  de  nomear  e  se  reconhecer  como  sujeito  sexual?  É  por  

um  corredor  de  passagem,  onde  o  prazer  pudesse  ser  falado  não  como  um  conceito  

ou  uma  categoria  indispensável  no  arsenal  de  técnicas  e  manuais  da  moral  

sexual,  segundo  o  principio  da  liberação  sexual  “estilo  europeu”,  que  pretende  

que  quanto  mais  se  souber  sobre  o  sexo  melhor  será  o  gozo,  nem  tampouco  

reforçar  a  produção  dos  prazeres  como  “uma  pornotopia  moderna  instalada  na  

cultura  dos  meios  de  comunicação  de  massa  e  na  arquitetura  do  espetáculo”*,  

cujo  meio  de  produção  do  capital  é  o  sexo  e  o  prazer,  mas  convocá-lo  a  

intervir  neste  campo  de  batalha  e  combate,  fronteira  na  qual  seja  possível  

falar  o  prazer  a  partir  deste  lugar  outro,  um  lugar  de  não-conhecimento  e  não-

*A  este  respeito  ver  Preciado,  B.  Pornotopía.  Arquitectura  y  sexualidade  en  “Playboy”  durante  

la  guerra  fria.  Barcelona:  Editorial  Anagrama,  2010.
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____________
10 .Quarto 12 Hotel Paris. 
Foto: Friederike Strack
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O homem foi destacado do seu sexo, o sexo foi separado dele. O regime 
capitalista investe o sexo e os prazeres como meios de produção do 
capital, ao investir o sexo como representação do desejo nas diferenças 
sexuais “presas” as categorias de gênero, enquanto os sexos escoam nessa 
zona promíscua, insinuando diferenças que não são representáveis e 
que colocam em questão tanto os regimes de representação política do 
desejo, quanto os sistemas de produção do saber científico dos indivíduos 
“normais”. 

No filme A pele que habito (2011), de Pedro Almodóvar25 o sexo foi 
destacado com o objetivo de criar uma nova identidade sexual, encarnar 
o desejo no sexo, mas Vicente, na pele de Gal, efeito da vigilância e 
do controle obsessivo da medicina sobre o corpo do prazer, convoca a 
todo o momento os desejos sexuais sem que eles estejam restritos ao 
sexo, descolados, portanto, da pele da identidade sexual. Mesmo após 
Vicente passar por uma vaginoplastia e toda a série de procedimentos 
clínicos para a criação de um corpo feminino, mesmo quando Vicente 
se torna Val, o desejo de perseverar como Vicente continuará sendo sua 
força interna, mostrando que o corpo é sempre um modo de expressão 
e que o desejo sexual não diz respeito aos órgãos ou a identidade de 
gênero. Imagens que conseguem transpor para a tela a micropolítica da 
sexualidade ao desencarnar o desejo do sexo.

Como então escrever o prazer sem que corramos o risco de analisá-lo 
sob a perspectiva do logos, que só reforça a noção do prazer relacionado 
à representação do desejo sexual encapsulado nos órgãos sexuais? Ou 
ainda, criarmos uma “pornotopia” na qual o prazer funciona como capital 
de investimento do “eu” e da verdade sobre o sexo? 

Como trazer à luz a tese enunciada por Foucault, de que é no corpo e 

25 A pele que habito. Drama. Direção: Pedro Almodóvar. [c.l.]: Espanha, 2011. 117m, 
color. Título original: La piel que habito.
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no prazer que se poderia encontrar um apoio, um ponto de sustentação para 
“destituir ou desencarnar o desejo do “peso” dos efeitos da censura e das 
pseudo liberações da sexualidade? 

Creio que uma abordagem interessante seria fazer com que o prazer 
da relação sexual escape do campo normativo da sexualidade e de suas 
categorias, e por isso mesmo fazer do prazer o ponto de cristalização 
de uma nova cultura. (...) Permitir relações sexuais é uma coisa, mas o 
importante é o reconhecimento pelos próprios indivíduos desse tipo de 
relação, no sentido de eles lhe atribuírem uma importância necessária e 
suficiente – que eles as reconheçam e a realizem – para inventar novos 
modos de vida. Isso sim é novo26.

É preciso desencarnar o desejo sexual do gozo do “auto-retrato” para que 
a carne possa pintar e vibrar a sensação de outros modos e por outras vias, 
que não essa que insiste e investe nas representações sexuais e no saber 
incessante e ininterrupto como dimensão essencial da experiência do sexo e 
do prazer. É preciso deixar o prazer falar, não no limite do saber reconhecido 
e institucionalizado, mas falar a sua língua, como experiência ética, estética e 
política.

26 Foucault, M. Ética, sexualidade, política. Ditos e escritos V, op. cit., p. 123 e 125. 
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O Corpo Prazeros o
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Por afrontamento do desejo, o corpo prazeroso se inscreve na nossa 
subjetividade como um elemento constitutivo da sexualidade. Corpo 
este que foi primeiramente congelado no dogma cristão do “pecado” e da 
“ressurreição da carne”, e posteriormente, tratado como patológico, na 
esteira dos discursos científicos e biomédicos – que nos interpela ainda 
hoje na forma como experimentamos o desejo, o sexo e os prazeres –, de 
modo que recolocar este problema torna-se urgente diante da necessidade 
de retomarmos o estatuto ético e político da vida corpórea.

Ao adentramos nesta zona, as acrobacias da carne tremulam nos 
dispositivos de subjetivação da sexualidade, passeiam como uma 
militância involuntária do corpo na zona de promiscuidade do desejo. 
Instaura-se aí um ativismo corporal, físico e carnal no modo como nos 
constituímos como sujeito de desejo. Uma reivindicação do prazer como 
modo de composição de novas relações. Um aspecto do com-sentir dos 
sexos que renunciam aos princípios da norma como critério político da 
vida. Um mar de carnes espumando na zona de encontro do desejo com o 
dispositivo da sexualidade. Uma pornografia dos sexos à deriva da ordem 
sexual disposta e organizada no corpo social. Uma relação pornográfica 
que configura novos modos de subjetivação da carne nas engrenagens do 
desejo. 

Um corpo cuja gênese esteve (e ainda está) associada às possibilidades 
de questionamento e renúncia aos códigos e às condutas da moral sexual 
vigente, e que no plano macropolítico resiste nas fissuras entre a norma e 
o direito. 

Uma vontade insistente e uma constante inquietação do desejo produzido 
neste pecado ao avesso, um corpo prazeroso inscrito na nudez do corpo 
humano. A nudez, ou o “desgracioso” – aquilo que se deve pressupor na 
graça para que qualquer coisa como o pecado possa acontecer –, parece 
ter definitivamente perdido a liberdade e a graça. O corpo prazeroso 
não se torna possível na “encarnação” do pecado na carne, mas ao ser 

Nada, esta espuma
Por afrontamento do desejo
insisto na maldade de escrever
mas não sei se a deusa sobe à superfície
ou apenas me castiga com seus uivos.
Da amurada deste barco
quero tanto os seios da sereia.
Ana Cristina César, A teus pés, 1998.

Há uma fissura em minha visão, em meu 
corpo, em meus desejos, uma fissura 
perene, e a loucura sempre me jogará para 
dentro e para fora, para dentro e para fora. 
Os livros estão submersos, as páginas 
amassadas; a cama geme; as perfeições 
piramidais são incineradas quando o sangue 
jorra. 
Anais Nin. Incesto: o diário completo de Anais Nin, 

1991. 
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portador da culpa e da vergonha, ele capta o profano do pecado, como no dispositivo sádico, 
removendo as vestes da graça e libertando bruscamente no corpo a ausência de graça que 
define sua corporeidade nua. “A corporeidade nua, como a vida nua, é somente o portador 
da culpa obscura e impalpável. Na verdade, tudo o que há é só o pôr a nu, só a gesticulação 
infinita que retira ao corpo tanto a veste como a graça”1. 

Um desejo instaurado no meio fio das calçadas dos princípios e condutas das vidas dos 
casados e das escolhas dos amores, uma amante e uma puta. Um procedimento que se inicia 
no furor obsessivo do sexo com n sexos. Entre as putas e à deriva do amante. Uma “erótica 
agressiva”, nomeou o homeopata. Um desvio, um medo e um desejo. Na pintura, um gesto 
obsceno e arredio das putas. Lachesis trigonocephalus2. Na bula as orientações: usar nos 
momentos de maior tremor, desorientação e vacilo do desejo sexual. Um gesto do ventre no 
pensamento/vida e não no sexo. 

Força vital, vigorosa e disruptiva que caminha a contrapelo das formas elevadas do corpo 
prazeroso. Uma erótica no limite. Uma máquina de guerra não feminista, uma crítica 
corpórea às normas que governam o gênero. Um afecto espumante entre os sexos, efeitos 
dos corpos amontoados nesse dispositivo da sexualidade. Um jorrar dos constructos e da 
diferença sexual naturalizada através dos tempos. Uma percepção que só se dá no nível dos 
gestos e das posturas do corpo. Traços anônimos, imposturas de movimentos e atitudes, 
tremores, um frêmito do desejo no atrito da membrana do corpo com o sexo. Um sexo que 
se rebela diante da presença deste outro, ainda por vir. Como em Piva, “espectros vibrando 
espamos” nesse jogo limite entre o desejo-sexo-prazer, a qualquer sinal, traço ou gesto do 
estrondo do corpo prazeroso.  

1 Agamben, G. Nudez, op. cit., p. 93.
2 Lachesis trigonocephalus é o nome de um “remédio homeopático” feito com o veneno da cobra Surucucu, 
da América do Sul. Indicado para o “tipo sensível” de pessoas, especialmente mulheres, de comportamento 
loquaz, que trocam de assunto muito rapidamente; com amor próprio em excesso; ciumentas e desconfiadas. 
Possuem apetite sexual intenso. Tem características promiscuas: não conseguem se prender por muito tempo 
a um parceiro só. Quando falamos em promiscuidade, não falamos em muitos parceiros de uma vez, falamos 
de uma troca que não tem fim. O interesse é grande e a novidade é intensa. Mas Lachesis, quando faz amor, 
realmente é sério. Sofrem de dores de cabeça pulsáteis, daquelas que martelam. Pessoas que não podem 
com nada que lhes pressione a garganta, nem mesmo um lenço ou colar. Lachesis sempre sai da ordem no 
mental e no físico: não suporta a ordem e a rotina. Tem delírio erótico e projeta para o mundo seus conteúdos 
exacerbados de agressão e sensualidade. Incapacidade para concentrar-se, perde-se em lugares conhecidos.



Espectros vibrando espasmos

Na esquina da rua São Luis uma procissão de mil pessoas
        acende velas no meu crânio
há místicos falando bobagens ao coração das viúvas
e um silêncio de estrela partindo em vagão de luxo
fogo azul de gim e tapete colorindo a noite, amantes
        chupando-se como raízes

Maldoror em taças de maré alta
na rua São Luís o meu coração mastiga um trecho da minha vida 
a cidade com chaminés crescendo, anjos engraxates com sua gíria
        feroz na plena alegria das praças, meninas esfarrapadas
        definitivamente fantásticas
há uma floresta de cobras verdes nos olhos do meu amigo
a lua não se apóia em nada
eu não me apoio em nada
sou ponte de granito sobre rodas de garagens subalternas
teorias simples fervem minha mente enlouquecida 
há bancos verdes aplicados nos corpos das praças
há um sino que não toca
há anjos de Rilke dando o cu nos mictorios
reino-vertigem glorificado
espectros vibrando espamos

beijos ecoando numa abóbada de reflexos
        torneiras tossindo, locomotivas uivando, adolescentes roucos
enlouquecidos na primeira infância
os malandros jogam ioiô na porta do Abismo
eu vejo Brama sentado em flor de lótus 
Cristo roubando a caixa dos milagres
Chet Baker ganindo na vitrola

eu sinto o choque de todos os fios saindo pelas portas
        partidas do meu cérebro
eu vejo putos putas patacos torres chumbo chapas chopps
        vitrinas homens mulheres pederastas e crianças cruzam-se e
        abrem-se em mim como lua gás rua árvores lua medrosos repuxos
        colisão na ponte cego dormindo na vitrina do horror
disparo-me como uma tômbola
a cabeça afundando-me na garganta
chove sobre mim a minha vida inteira, sufoco ardo flutuo-me
nas tripas, meu amor, eu carrego teu grito como um tesouro afundado
quisera derramar sobre ti todo meu epiciclo de centopeias libertas
ânsia fúria de janelas olhos bocas abertas, torvelins de vergonha,
         correrias de maconha em pique-niques flutuantes
vespas passeando em volta das minhas ânsias
meninos abandonados nus nas esquinas
angélicos vagabundos gritando entre as lojas e os templos
       entre a solidão e o sangue, entre as colisões, o parto
        e o Estrondo

Roberto Piva, Visão de São Paulo à noite 
Poema Antropófago sob Narcótico, Paranoia, 1963.
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        torneiras tossindo, locomotivas uivando, adolescentes roucos
enlouquecidos na primeira infância
os malandros jogam ioiô na porta do Abismo
eu vejo Brama sentado em flor de lótus 
Cristo roubando a caixa dos milagres
Chet Baker ganindo na vitrola

eu sinto o choque de todos os fios saindo pelas portas
        partidas do meu cérebro
eu vejo putos putas patacos torres chumbo chapas chopps
        vitrinas homens mulheres pederastas e crianças cruzam-se e
        abrem-se em mim como lua gás rua árvores lua medrosos repuxos
        colisão na ponte cego dormindo na vitrina do horror
disparo-me como uma tômbola
a cabeça afundando-me na garganta
chove sobre mim a minha vida inteira, sufoco ardo flutuo-me
nas tripas, meu amor, eu carrego teu grito como um tesouro afundado
quisera derramar sobre ti todo meu epiciclo de centopeias libertas
ânsia fúria de janelas olhos bocas abertas, torvelins de vergonha,
         correrias de maconha em pique-niques flutuantes
vespas passeando em volta das minhas ânsias
meninos abandonados nus nas esquinas
angélicos vagabundos gritando entre as lojas e os templos
       entre a solidão e o sangue, entre as colisões, o parto
        e o Estrondo

Roberto Piva, Visão de São Paulo à noite 
Poema Antropófago sob Narcótico, Paranoia, 1963.
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__________
11.Bar Praça Tiradentes, Rio de Janeiro. 
Foto: Valentina Monti
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O sexo aparece como o agente desse devir, agenciador de um corpo 
prazeroso flutuando entre o devir mulher, o devir puta, o devir 
amante. É onde o desejo investe diretamente a sensação, no corpo 
físico, na carne trêmula, no contato, na troca. O corpo sexuado 
vibrando devires moleculares da sexualidade. Uma espécie de 
convulsão menor de “espectros vibrando espasmos”, acompanhados 
de dor e prazer. Um desejo permanentemente insatisfeito nas 
esquinas da sexualidade que suplica por um corpo prazeroso no 
passeio dos amantes. 

É daí que é preciso partir, da vibração das partes baixas, que faz o 
quadril inventar outros modos de se comunicar com o ventre, com 
o pensamento. Procedimento indispensável para desprender-nos 
dos discursos aos quais estamos habituados, o velho discurso da 
“moral repressiva”. 

A puta e a amante funcionam na tese como personagens, que 
provocam Estrondos nos dispositivos da sexualidade, cujos códigos 
e posturas são por vezes indecifráveis e estranhos aos padrões 
“normais”. Conceitos que operam na vertigem sonora dos uivos 
do amante. Poças de prazer se acumulam nos devaneios teóricos 
das partes elevadas. Talvez esses personagens apareçam na zona, 
como se fossem evocados pela força do pensamento. Serviremos-
nos na tese do corpo prazeroso como paradigma para pensar essas 
figuras e o que pode a sexualidade na contramão das interpretações 
identitárias.

A prostituta conserva o poder e o fascínio do que parece ter 
sido evocado de um mundo ultraterreno. Não é conhecida 
e, portanto, é imensa, inatingível, onisciente e ingênua. 
Exatamente como são nossas fantasias, das quais não é só 
ladra, mas também realizadora3.

3 Fellini, F. Fazer um filme. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 119.
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Os desejos carnais foram aprisionados nos dispositivos da teologia cristã, 
e hoje, o corpo prazeroso se quer cognoscível – dimensão esta que é 
indissociável de um devir outro –, num despertar de si para si mesmo. O 
amante como este outro que vem para irromper no processo de sujeição 
do indivíduo no interior dele mesmo. Um traço adúltero do corpo 
possuído por um desejo de escapar na superfície da pele de outro, em 
paisagens desconhecidas. Lupanar o desejo na inscrição do “pecado da 
carne no corpo”, não para fazer surgir a presença de um “eu”, mas para 
cavar no corpo, lá onde ele é investido, a tentação, a concupiscência, a 
vontade4 que transborda em sentimentos de doçura, violência e deleitação 
sensível, o que considero a dimensão clínica deste trabalho ao colocar 
novamente para germinar este corpo prazeroso. 

Dimensão esta que irá borrar a maquiagem da sexualidade na zona 
de encontro ou zona promíscua entre o desejo e o prazer. Zona de 
indiscernibilidade entre o homem e o animal, o homem e a mulher, a 
prostituta e a amante. São transformações dos mecanismos de poder, 
do regime religioso à biologia, da disciplina à biopolítica, do corpo 
dócil à vida nua. Núpcias do corpo no encontro com os mecanismos 
de poder no jogo desejo-sexo-prazer. Vontade que emerge no limite 
do poder, “sacralizado” hoje no exercício da norma e de seus efeitos na 
sexualidade. A norma será o aspecto que vai nos possibilitar a experiência 
desse corpo, ao mesmo tempo que essas forças, complexas e difusas, 
circulam e moldam nossos desejos. Um tipo de poder que não está ligado 
ao desconhecimento, mas que, ao contrário, só pode funcionar graças 
à formação de um saber, que é para ele tanto um efeito quanto uma 
condição de exercício5.

Chamaremos de sexualidade este saber constituído a partir das técnicas 
do “cuidado de si”, domínio que ocupará uma parte ampla da nossa 
4 O termo vontade está sendo utilizado aqui como força ou potência de diferenciação da 
carne; abertura do corpo à alteridade do mundo; poder de afetar e ser afetado; vontade 
irremediável de devir outro. 
5 Foucault, M. Os anormais, op. cit., p. 27-46.
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subjetividade, dimensão política que conduzirá nossos desejos para o 
“interior de si mesmo”, e que servirá de suporte para a constituição das 
diferenças dos sexos e das identidades de gênero. Estratégia que parece 
bloquear ou dificultar a abertura e o estrondo do corpo prazeroso, que 
emerge como a figura profana do pecado e marca o momento em que 
o corpo é atravessado por “espectros vibrando espasmos”, e que fazem 
com que não possamos agir identitariamente. 

Ignorarmos a tensão/estrondo é ignorarmos a vida no atravessamento 
da sexualidade como domínio do corpo e das relações. É a gestão 
da vida nua e os efeitos das estratégias de poder sobre o desejo que 
convocam o corpo do prazer, em que o sujeito moderno se constitui 
como aquele que se reconhece e que é reconhecido pelos sentidos e 
pelos prazeres. Sensações que só serão possíveis nesse campo no qual 
o corpo é atravessado pelas forças que promulgam o outro no limite da 
identidade, e arremessado para fora de si. Um espaço exterior cavado 
no interior da confissão, do segredo, do contato consigo. Um corredor 
no desejo da alma. Uma alma colada ao corpo. Uma carne trêmula, no 
recuo e na presença do outro. Políticas de subjetivação da carne.

A epistemologia e a ciência do método investigam e fixam as 
condições, os paradigmas e os estatutos do saber, mas nao há 
receitas que nos digam como seria possível articular uma zona 
de não conhecimento. Articular uma zona de não conhecimento 
não significa, com efeito, simplesmente não saber: não se trata 
aqui somente de uma falta ou de um defeito. Significa pelo 
contrário, mantermos-nos na relação justa com uma ignorância, 
deixar que um desconhecimento guie e acompanhe os nossos 
gestos, que um mutismo responda limpidamente pelas nossas 
palavras. Ou, para usarmos, um vocábulo caído em desuso, que 
aquilo que nos é mais intimo e melhor alimenta tenha a forma 
não da ciência e do dogma, mas da graça e do testemunho. A 
arte de viver é, neste sentido, a capacidade de nos mantermos 
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numa relação harmoniosa com aquilo que nos escapa6

E Preciado reverbera: “Novamente, não estar certo, não saber, parece 
afirmar-se contrariamente ao que Freud e Marx pensavam como uma 
condição de sobrevivência biopolítica”7.

O não saber é aquilo que o saber pressupõe como região inexplorada que 
se trata de conquistar, região essa que se pretende conhecer por meio do 
saber, como é o caso do prazer como investimento da ciência do sexo. 
Nos dias de hoje, sob o paradigma da norma, essa região do saber se 
estende às identidades de gênero e à orientação sexual. Um corpo que só 
é possível no prenúncio do desejo e do prazer, na zona de indeterminação 
entre o normal e o patológico, entre o jurídico e o científico, entre a 
norma e o direito; obrigando a medicina e o direito a se interrogarem 
sobre seus próprios fundamentos e práticas, e o sujeito, a se questionar 
sobre o poder da verdade. O que nos faz crer, como insinuou Agamben, 
que não existe uma zona de não conhecimento para este corpo.

A sexualidade, constituída como objeto de preocupação e de análise, 
vigilância e controle, produz, ao mesmo tempo, a intensificação dos 
desejos de cada um no próprio corpo. São os efeitos do investimento do 
poder na zona de encontro com o dispositivo da sexualidade. Assim, 
o corpo prazeroso torna-se inseparável da sua dimensão política, ou 
seja, seus gestos – ou sua zona de não conhecimento – dependem da 
capacidade de desfiguração que sua potência erótica carrega. Dessa 
potência, depende ainda a compreensão do outro como experiência 
singular e inscrição de uma diferença na cartografia do presente. A 
sexualidade, portanto, nos dá os meios para investir nas políticas do 
corpo, na qual o prazer será a medida da afecção em que a diferença pode 
ou não ressoar. Variacões que dependem da dinâmica dos afetos, das 

6 Agamben, G. Nudez. P. 132 
7 Preciado, Beatriz. Testo Yonqui, op. cit., p. 103. No original leia-se: “De nuevo, no estar 
en lo cierto, no saber, parece afirmarse contrariamente a lo que pensaban Freud e Marx 
como una condición de la supervivencia biopolítica”.
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vibrações e dos estrondos que o corpo, ao roçar o prazer, imprimirá 
na cartografia do presente. É sempre um incômodo o modo como esse 
corpo se manifesta no repertório de representações, cuja força parece, 
no contemporâneo, confinada às mercadorias de consumo do gozo 
identitário ou à sua espetacularização midiática, aquilo que Preciado 
chamou de “pornotopia”. 

Não uma ideia para o prazer, mas um espaço em que o prazer possa 
reinventar seus gestos nos modos de existência de um com-viver. É, sem 
dúvida, um processo de subversão e renúncia ao sistema de julgamento 
como condição para uma ética em que as intensidades possam fluir 
sem estarem amarradas às correntes das subjetividades identitárias. As 
correntes podem até fazer parte dessa “subversão”, mas no sentido de 
“profanar” o que foi separado do uso comum entre os homens. Ou seja, 
trazer de volta a experiência do corpo sem que esteja restrita as zonas 
de conhecimento. As ações, as condutas estão fundadas na própria 
maneira em que se vive, e não o contrário. O desejo não distingue o 
bem ou o mal, mas a força e a intensidade com que o prazer vibra nos 
modos de vida, nas relações, nos sexos. Não como códigos ou categoria, 
mas sim como intensidades e relações que enriquecem a vida. Portanto, 
as formas da sexualidade ou as identidades sexuais não preexistem, as 
forças é que vão esculpi-las na vibração desfigurada do corpo prazeroso.



Entre o gozo e a quase dor

16 de outubro de 2010,10:17 ando pela rua encharcado, eriçado, 
contorcido. volto para casa atravessado por esse gozo, pelo medo 
dessa quase-dor-do-gozo, perdido na sintaxe dessa língua absoluta do 
prazer, dos gestos de uma pornografia luminosa, grandiosa. uma grande 
pornografia feita de pequenos gestos, de grandes e pequenos gozos, de 
uma disponibilidade infinita da língua, do pau, do entre, da fissura, 
dos líquidos, da mente, de um afeto que se dobra e se desdobra em cada 
poro, em cada palavra, em cada gesto, dizendo “sim”, escorregando 
pela superfície dos nossos corpos, na profusão-abertura de sentidos e 
sensações de uma postura impossível: descompostura do ser. e é de fato 
quase impossível habitar esse lugar... a respiração intensa, o corpo 
descompassado, o desejo de imersão suicida, entrega total e definitiva, 
sem retorno, todos esses sentidos e sensações e possibilidades me 
atravessando onde quer que eu vá. toda essa disponibilidade infinita 
gritando em mim. (…) e eu me esforço por compreender a sua matemática, as 
suas transformações topográficas, suas intensidades, elipses, hipérboles. 
meu pau, minha mente, minha língua, meus dedos, meus sentidos, meu corpo 
todo como uma régua com que os deuses se divertem para medi-la...

16 de outubro de 2010, 3:36  ela se retorcia na fissura aberta entre a 
dor e o gozo. entre uma quase dor e um gozo. um gozo-poça no lençol 
desvelando o desejo da boca do acontecimento. ele embriagado do gozo 
bruscamente beijava a boca do entre. entre o gozo e a quase dor. ela 
repetia que sentia medo do medo do gozo-da-quase-dor ou da quase-dor-
do-gozo. era um acontecimento. eriçados e encharcados contorciam os 
movimentos para escapar da dor do espasmo do gozo. espasmo que provocava 
múltiplos gozos na fissura do corpo. espasmo que distorcia a dor e 
encharcava-a de um sentimento pleno e poroso. líquidos que inventavam 
desejos de prazeres pornográficos. língua entumecida de esperma quente e 
misterioso. dobra da língua no pau que a penetra contorcendo a linguagem 
de prazeres. gesto pornográfico que vibra no desejo de entrega.

15 de outubro de 2010, 03:07 ...não sei se eu deveria querer conter 
essa vertigem... ah, chegar em casa nesse estado! às três e tanto da 
manhã, meu corpo e minha alma retorcidos de desejo, de obsessão pelo 
seu sorriso, pelo seu corpo, seu cheiro. talvez fosse bom conter um 
pouco tudo isso... passamos a noite falando sobre mulheres, homens, 
sexo, relações, atrações, alterações, desejos, etc. e talvez fosse bom 
que eu tivesse outros encontros eróticos, com mulheres, homens, bichos, 
objetos, para relativizar um pouco esse desejo por você que me deixa 
retorcido, obcecado, pulsante, energizado, delirante, explosivo... 
(…) quase uma dor... sensação de ferida aberta, sangrando, vermelha, 
jorrando êxtase, gozo, prazer... uma vontade de tudo nessa avenida larga 
e infinita do desejo. a respiração intensa, uma necessidade de escrita, 
da dobra do desejo sobre si mesmo, até esse ponto de indiferenciação, de 
perda da individuação em gestos pornográficos, de amor e sexo... o amor 
prostituído. experiência avassaladora! entrega total e absoluta. fissura 
no real ou o real verdadeiro, pura fissura, cissura, fenda. a psicanálise 
toda errada, de ponta-cabeça: o falo e o logos é que são enigmáticos, 
imponderáveis! o gozo do homem é que é inescrutável. a fenda, o gozo e o 
desejo da mulher é que têm a materialidade vibrátil, concreta, palpável 
no imaginário. como a poça do seu gozo no lençol: um acontecimento, um 
desvelamento. e o seu clitóris que a minha língua sente e percorre: a 
língua, o logos, só existe se existe o clitóris. infinitamente mais sutil 
e maravilhoso do que o falo sempre visível, patético, e sua ânsia de 
penetração. o falo é mais ou menos sempre igual. ele só existe em função 
do desejo da mulher. do contrário, torna-se violência logocêntrica. o 
falo é a língua muda, sem o clitóris. a língua é que é o verdadeiro falo, 
é o que faz falar! e o clitóris é o que faz a língua-falo falar. e eu 
descobri tudo isso com o seu clitóris, com a minha língua se deliciando 
com o seu clitóris, com os seus pequenos e grandes lábios que falam a 
língua da minha língua! e tudo isso não me deixa dormir. tudo isso me 
deixa assim, às três e tanto da manhã, obcecado, feliz, absolutamente 
imerso nesse mistério gozoso...
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sensações de uma postura impossível: descompostura do ser. e é de fato 
quase impossível habitar esse lugar... a respiração intensa, o corpo 
descompassado, o desejo de imersão suicida, entrega total e definitiva, 
sem retorno, todos esses sentidos e sensações e possibilidades me 
atravessando onde quer que eu vá. toda essa disponibilidade infinita 
gritando em mim. (…) e eu me esforço por compreender a sua matemática, as 
suas transformações topográficas, suas intensidades, elipses, hipérboles. 
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repetia que sentia medo do medo do gozo-da-quase-dor ou da quase-dor-
do-gozo. era um acontecimento. eriçados e encharcados contorciam os 
movimentos para escapar da dor do espasmo do gozo. espasmo que provocava 
múltiplos gozos na fissura do corpo. espasmo que distorcia a dor e 
encharcava-a de um sentimento pleno e poroso. líquidos que inventavam 
desejos de prazeres pornográficos. língua entumecida de esperma quente e 
misterioso. dobra da língua no pau que a penetra contorcendo a linguagem 
de prazeres. gesto pornográfico que vibra no desejo de entrega.

15 de outubro de 2010, 03:07 ...não sei se eu deveria querer conter 
essa vertigem... ah, chegar em casa nesse estado! às três e tanto da 
manhã, meu corpo e minha alma retorcidos de desejo, de obsessão pelo 
seu sorriso, pelo seu corpo, seu cheiro. talvez fosse bom conter um 
pouco tudo isso... passamos a noite falando sobre mulheres, homens, 
sexo, relações, atrações, alterações, desejos, etc. e talvez fosse bom 
que eu tivesse outros encontros eróticos, com mulheres, homens, bichos, 
objetos, para relativizar um pouco esse desejo por você que me deixa 
retorcido, obcecado, pulsante, energizado, delirante, explosivo... 
(…) quase uma dor... sensação de ferida aberta, sangrando, vermelha, 
jorrando êxtase, gozo, prazer... uma vontade de tudo nessa avenida larga 
e infinita do desejo. a respiração intensa, uma necessidade de escrita, 
da dobra do desejo sobre si mesmo, até esse ponto de indiferenciação, de 
perda da individuação em gestos pornográficos, de amor e sexo... o amor 
prostituído. experiência avassaladora! entrega total e absoluta. fissura 
no real ou o real verdadeiro, pura fissura, cissura, fenda. a psicanálise 
toda errada, de ponta-cabeça: o falo e o logos é que são enigmáticos, 
imponderáveis! o gozo do homem é que é inescrutável. a fenda, o gozo e o 
desejo da mulher é que têm a materialidade vibrátil, concreta, palpável 
no imaginário. como a poça do seu gozo no lençol: um acontecimento, um 
desvelamento. e o seu clitóris que a minha língua sente e percorre: a 
língua, o logos, só existe se existe o clitóris. infinitamente mais sutil 
e maravilhoso do que o falo sempre visível, patético, e sua ânsia de 
penetração. o falo é mais ou menos sempre igual. ele só existe em função 
do desejo da mulher. do contrário, torna-se violência logocêntrica. o 
falo é a língua muda, sem o clitóris. a língua é que é o verdadeiro falo, 
é o que faz falar! e o clitóris é o que faz a língua-falo falar. e eu 
descobri tudo isso com o seu clitóris, com a minha língua se deliciando 
com o seu clitóris, com os seus pequenos e grandes lábios que falam a 
língua da minha língua! e tudo isso não me deixa dormir. tudo isso me 
deixa assim, às três e tanto da manhã, obcecado, feliz, absolutamente 
imerso nesse mistério gozoso...
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__________
12.Ensaio Nu. 

Foto: Elaine Bortolanza  
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A partir do deslocamento do procedimento de confissão e revelação do A 
desejo sexual como zona de conhecimento, vemos o prazer ser arrastado 
numa espécie de convulsão do desejo nas acrobacias dos sexos. “Nada, 
nesta espuma” um corpo prazeroso como existência viva e política. Os 
prazeres instauram desse modo, um campo de batalha contra as normas 
morais rígidas da sexualidade que investem o sexo como limite ao 
anunciarem gestos incontroláveis do desejo na relação consigo e com o 
outro. 

É essa tecnologia da alma e do corpo, da alma no corpo, do corpo 
portador de prazer e de desejo que vai constituir o corpo prazeroso, 
as formas de prazer e suas modalidades. Passagem da lei ao próprio 
corpo, que ao instaurar novas técnicas de intervenção no campo da 
sexualidade e um novo modo de exercício de poder no regime da vida 
nua, faz emergir o jogo primeiro do desejo e do prazer. A ideia de que 
há concupiscência em todas as faltas vai estar ligada “a identificação do 
corpo com a carne, uma encarnação do corpo e uma incorporação da 
carne”8, ponto de junção da alma e do corpo. Não mais a relação sexual 
entre os indivíduos, não as relações sexuais legitimas e ilegítimas, mas 
o corpo solitário e desejante. Um corpo possuído. Da fisiologia moral 
da carne à possessão do prazer como elemento de conhecimento/
reconhecimento de si mesmo. É o surgimento de um novo investimento, 
não mais o do corpo útil, mas o do corpo do desejo e da decência, do 
desejo e da promiscuidade, do desejo e da mercadoria, do desejo e do 
consumo.

O corpo vinculado à ideia de promiscuidade ainda se inscreve nos 
manuais jurídicos e médicos com os quais tratamos o problema da 
sexualidade. No debate político em torno das questões dos direitos 
sexuais e reprodutivos, atualmente colocado de modo expressivo nas 
esferas governamentais, a ideia de prazer vinculada à “promiscuidade” 
vem mobilizando posições ambíguas e pouco consistentes, que parecem 

8 Foucault, M. Os anormais, op. cit., p. 165-166.
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esbarrar nos limites da sua estratégia. Novamente caímos nesse lugar 
entre a norma e o direito, ao colocarmos o problema do conhecimento 
do corpo prazeroso, numa espécie de identidade que nos faz esbarrar 
novamente naquilo que combatemos. O problema enfrentado no 
confronto com o debate dos direitos humanos é o de uma identidade para 
esse corpo prazeroso que pudesse garantir seu lugar, em meio aos valores 
e códigos da norma do dispositivo da sexualidade. 

No caso da prostituição, isso se confunde ainda mais, exatamente por se 
tratar de um corpo cujo saber está vinculado à decência ou indecência, 
um corpo saudável ou um corpo promíscuo. O paradoxo parece se 
revelar na necessidade do reconhecimento como potencial de anulação 
ou ativação da potência desse corpo. É claro que assumimos vários riscos 
ao denunciarmos essa zona de atrito, em que se instaura a necessidade da 
norma, mas ao mesmo tempo, vislumbramos os possíveis caminhos que 
aprisionam novamente esse corpo na regulamentação do seu trottoir. 

Na percepção de Gabriela Leite, fundadora do movimento de prostitutas 
no Brasil, as putas se organizam em torno dos seus direitos ao desfilarem 
nas passarelas da Daspu, se afirmando a partir de um outro uso do corpo 
e dos prazeres sem necessariamente estarem articulados a sua função 
fisiológica social ou normativa.9 É claro que o reconhecimento, no que 
9 Gabriela é uma das precursoras do movimento de prostitutas no Brasil e fundadora da 
organização Davida, criada em 1992. Atua de diferentes formas na defesa dos direitos 
das prostitutas. Coordena a Rede Brasileira de Prostitutas, que está articulada com 
as redes latino americanas e internacionais. Em 1979, ela mobiliza vários setores da 
sociedade, incluindo os artistas, para lutar contra a violência policial às prostitutas e 
travestis da Boca do Lixo de São Paulo. Em 1982, ela se muda para a zona do Mangue, 
no Rio de Janeiro, e lá começa o trabalho com as prostitutas. Em 1987 foi realizado o I 
Encontro Nacional de Prostitutas, com a participação de 70 mulheres de 11 estados e 
artistas locais. A Daspu foi criada em 2005 para dar maior visibilidade ao movimento e 
criar outros modos de expressão para suas lutas. Para saber mais ver Jornal Beijo da Rua 
(www.beijodarua.com.br); o livro de autobiográfico de Gabriela Leite intitulado Filha, 
Mãe, Avó e Puta: A história de uma mulher que decidiu ser prostituta. Rio de Janeiro. 
Objetiva, 2009. Sobre Daspu ver, de Elaine Bortolanza no livro Moda em ziguezague: 
Interface e Expansões. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2011, organizado por 
Cristiane Mesquita e Rosane Preciosa o capítulo “Daspu zonas de passagem”. p. 151-162.
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diz respeiro a não criminalização da prática da prostituição, é sem 
dúvida necessário e vital para esse corpo continue a vibrar nessa zona. 
No entanto, o que se reivindica aqui é um “direito subjetivo”, que é o 
poder de convocar o trottoir do desejo sexual em outros espaços que 
não somente os da prostituição, “interditados” pela lei. Gabriela vai 
direto ao ponto: “Somos profissionais do sexo, mas, acima de tudo, 
somos putas”. Tal fala é a imagem viva dos discursos de Gabriela, 
que sinaliza com todo o ardor a sutileza que aí se esconde: para todo 
movimento de nomear e regular uma prática, seus gestos, ela responde: 
“somos putas!”. 

A articulação do movimento de prostitutas no Brasil, liderado pela 
figura divertida, polêmica e sensível de Gabriela, coloca em evidência 
o limiar crítico do uso possível do corpo prazeroso. Ao dizer “somos 
putas”, o que ela articula é um novo lugar, no qual se afirma outros 
usos possíveis do corpo prazeroso. A palavra puta, por estar associada 
à “indecência” e à “ardência”, confere ao corpo sexual um uso para fins 
separados da utilidade e do órgão limitado à sua função específica, 
que é neste caso, o uso do corpo dentro de relações permitidas e 
configuradas na nossa sociedade como “normais” e “lícitas”. Ao separar 
o uso do órgão (família, órgão sexual ou união licita/casamento), 

 ____________
13 .I Encontro Nacional de 

Prostitutas, Rio de Janeiro, 1987
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suspende-se a norma adquirindo, por isso, uma função “indigna” ou “promíscua”. Ao exaltar a puta como um desejo, uma decisão, uma 
prática do corpo prazeroso separado da sua função procriadora ou reprodutora, o que este movimento faz girar é a potência de um uso 
diferente do corpo sexual, em vista de novos desejos e novas necessidades. 

A preocupação é então como driblarmos as forças que convocam incessantemente a dimensão fascinante e contagiante do corpo 
prazeroso para enquadrá-la ou normatizá-la: cafetinagem do desejo e do prazer no regime do capitalismo que captura este corpo nas 
vitrines identitárias. Produção coletiva do desejo no campo da sexualidade que não se restringe às minorias. Ao trazer essa mulher 
da vida, o que pretendo é mostrar as sutilezas e violências inscritas no desejo no seu trottoir, que é também um caminho para uma 
micropolítica do desejo no atrito com o corpo prazeroso (ou o corpo que na dimensão da norma ganha o nome de direitos sexuais). 

Por outro lado, nos corredores dos espelhos da representação, o que temos é a inversão problemática dos signos da atração, um limiar 
crítico desse corpo no limite da lógica do mercado e de seus usos desgastados, que ao propor vitrines identitárias e poses, captura e 
desloca, ininterruptamente, a sua potência para o interior da esfera do culto. Esfera que se propaga nas imagens e nos anúncios da 
pornografia mainstream, cujo o trottoir parece se converter numa espécie de corrida editorial das produções de best sellers sobre a vida 
sexual e seus segredos. O problema que se apresenta aqui é a inserção midiática de um modelo que parece afirmar o corpo prazeroso 
na contramão da sua potência, aprisionando o prazer na lógica identitária das vitrines “congeladas”. Isso é visível hoje no fenômeno de 
vendas de Cinqüenta tons de cinza10. É como se o confessionário se voltasse para si mesmo. Ao se deparar com a “ardência” desse corpo 
prazeroso, ao invés de embarcar na fluidez do seu desembaraço, há um risco de recuo, um borramento dos sentidos exteriores. Um recuo 
do outro que constitui um incomodo e uma inversão nos signos da atração. Na proliferação do aspecto interior do desejo, impõe-se um 
movimento de invaginacão dos signos da atração. Tem-se aqui uma alteridade transtornada, o olhar e a fala recaem para si, espelhos e 
vitrines passam a ser os critérios para o uso do corpo prazeroso. 

Ao contrário, ao permitir esse corpo na sua imobilidade ardente e flutuante, na zona de não-conhecimento ou apenas de seus gestos, 
aquilo que nos desconfigura na potência de criação faz escorrer toda utilidade do sujeito. O amante como presença exterior, que sempre 
se esquiva, recua, paradoxalmente se impõe como uma evidência inquieta, um ator sem personagem, um outro que é o mesmo. Uma 
misteriosa coisa penetrou no corpo e atiçou o desejo de apalpar, tocar, cheirar, beijar. O poder penetrou o corpo, e é no próprio corpo 
que encontramos as resistências. É o corpo, portanto, o campo de batalha, e no campo da sexualidade são os prazeres que animam os 
contrapoderes. 

10 A trilogia Cinquenta Tons de Cinza, da autora britânica E. L. James, que chegou recentemente no Brasil pela editora Intrínseca, se tornou aqui e em vários países 
um fenômeno de vendas, reanimando o mercado de romances eróticos para o público feminino. Na imprensa do Reino Unido, os best-sellers de James, até então 
uma bem sucedida executiva de TV, casada, com dois filhos, ganharam o apelido de “mommy porn” (pornô para mamães). Disponível em: <http://www1.folha.uol.
com.br/ilustrada/1127009-best-seller-britanico-cinquenta-tons-de-cinza-chega-ao-brasil.shtml> 
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Para trazermos o corpo prazeroso sem correr o risco (embora isso não 
esteja totalmente fora do jogo) de deturpar ou perder sua potência 
de germinação de novos usos possíveis da sexualidade, me parece 
irremediável retomara relação com essa zona de não conhecimento ou, 
no seu limite, com os gestos que aí proliferam. Ao nos servirmos na tese 
do corpo prazeroso como paradigma para pensar a figura da puta – e 
o que pode a sexualidade na contramão das interpretações identitárias 
–, é necessário certo desnudamento lógico e racional de um possível 
conhecimento sobre este corpo, tendo em vista que estamos diante de uma 
géstica, uma fragmentação da narrativa, uma confusão do exprimível, um 
incômodo do no movimento da consciência, uma zona de promiscuidade.

Essa figura irrompe no limiar crítico dos dispositivos de subjetivação 
da sexualidade no jogo desejo-sexo-prazer, colocando os conceitos para 
operarem a contragolpes, ao se deparar com os atritos e estrondos que essa 
zona promiscua impõe. 

O corpo prazeroso encarnado de modo singular no trottoir que as putas 
fazem para atrair seus clientes nos serve como um corpo no limite, aquilo 
que ocupa a fronteira do pensamento/vida ou as núpcias do corpo no jogo 
desejo-sexo-prazer. É como se este corpo ao borrar os limites da da trama 
sexual nos fizesse recair novamente sobre os limites desse jogo, colocando 
em xeque o corpo prazeroso no limiar crítico da zona de promiscuidade. 
Não se trata aqui de organizarmos um conhecimento sobre o corpo das 
prostitutas, mas de estarmos atentos a produção de diferenças no borrar 
dos contornos da subjetividade, instaurada a partir do dispositivo da 
sexualidade.

O prazer encarnado nos gestos das putas colocam em questão o 
incômodo que esse corpo produz no movimento da consciência ao 
tratarmos do desejo sexual, exatamente por ele portar essa “indecência” 
ou “promiscuidade” que o coloca para fora dos limites reconhecíveis. A 
reconhecibilidade como um aspecto importante da força de produção 

...no bordel e no salão de jogos trata-
se do mesmo deleite, que é o mais 
pecaminoso: enfrentar o destino no 
prazer. Deixemos que os idealistas 
ingênuos acreditem que o prazer 
dos sentidos, seja qual for, possa 
determinar o conceito teológico de 
pecado. 
Walter Benjamin, Passagens, 2006

O jogo social do erotismo gira hoje 
em torno da pergunta: até que ponto 
uma mulher honesta pode chegar 
sem se perder?
Walter Benjamin, Passagens, 2006 
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da identidade é aqui embaralhada pelo gesto que a puta encarna ao 
arrancar/desvelar o véu do corpo sexual e escancarar sua nudez. 
A corporeidade desse corpo instaura um espraiar-se do prazer dos 
sexos para fora dos órgãos sexuais, onde só podemos capturar seus 
gestos e não aquilo que articularia uma zona de conhecimento ou 
de reconhecimento. A não reconhecibilidade desses gestos na esfera 
micropolítica ou o não reconhecimento das putas numa esfera 
macropolitica é, paradoxalmente, a potência e a novidade desse corpo 
para uma possível crítica do estatuto moral e normativo da sexualidade. 

Meu desejo se deu na aproximação e no fascínio que as prostitutas 
exerceram sobre mim, desde a experiência que vivi no município de 
fronteira Corumbá-Bolívia, no trabalho que realizei junto a elas e todos 
os demais personagens envolvidos neste métier: clientes, donos dos 
bordéis, agenciadores etc. 

Por outro lado, este fascínio despertou o interesse de muitas outras 
pessoas e instituições durante séculos, principalmente médicos, 
psiquiatras, psicanalistas, que se dedicaram a estudar mais 

____________
14. Suíte E. 

Foto: Valentina Monti
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Fui arrebatada, de imediato, pelos gestos das putas diante de 
cenários flutuantes e à deriva de toda essa ordem sexual tão bem 
disposta e encarnada nos nossos modos de viver, se divertir, 
ter prazer, se relacionar. A proximidade com a zona afetiva das 
prostitutas me deu o que tenho de mais precioso hoje: a força de 
encarnar no desejo os mistérios gozosos da vida, a força de se dar 
à vida. Foi aí talvez que se iniciou minha obsessão e escolha pelo 
prazer, ou, de modo mais sutil, a germinação de um corpo para o 
prazer. 

O prazer é entendido aqui como perspectiva que acolhe a diferença 
no principio ético primordial da sua prática. Não o prazer do gozo 
do “eu”, mas o prazer que devolve ao corpo o amor de um corpo 
físico, a fantasia encarnada como uma prática mobilizada pelo 
saber do corpo. Uma prática filosófica exercida nos bordéis, nas 
zonas, nos prostíbulos, nas ruas. Um exercício que desarticula na 
prática o sistema de julgamento, encarnando no corpo modos de 
existência imanentes a nossa cultura esquizossexual1. Estou me 
referindo aqui ao modo como a produção do desejo sexual na 
cultura ocidental é peça fundamental para entendermos o modo 
como vivemos hoje e como nos relacionamos com o nosso corpo, 
nosso desejo, nossos prazeres.

Expor os artifícios dos mecanismos de naturalização do corpo 
sexual é uma das coisas com as quais se ocupam as prostitutas. 
Elas não vendem o corpo, mas as fantasias – ou o gênero que não 
é –, que ora esbarram ora ultrapassam as tentativas de captura do 
corpo que não contém propriamente nada de especial, apenas nos 
convida a jogar de forma promíscua o jogo desejo-sexo-prazer. 

1 Utilizo o termo esquizosexual para enfatizar que a sexualidade é um disposi-
tivo criado para dar conta dessa trama de linhas sinuosas, difusas e estrondosas, 
que nos agenciamentos do desejo são como o limiar dos nossos afetos, aquilo 
que nos faz perder a compostura, o que suspende a norma e a lei desnudando-se 
em um saber dos afectos.
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profundamente as relações entre o desejo e a sexualidade, como também, 
os que se apropriaram desse corpo para assinalar a diferença ou o modo 
como as prostitutas desencarnaram o prazer da carne, expondo-os no 
espaço público, restituindo o corpo do prazer à com-vivência, partilha 
coletiva, festa e mecanismo de sociabilidade, constituindo o aspecto 
monstruoso e anormal da sexualidade. 

Neste relato vou privilegiar a memória afetiva, mais do que descrever os 
fatos, daquilo que ainda se mantém como algo vivo e pulsante na minha 
vida. Foi lá que conheci Gabriela Leite. E foi lá também que aconteceu 
este encontro alegre: eu e as putas. 

Ao me referir às prostitutas como figura conceitual que ativa o 
pensamento e a potência de criação do corpo no limite do encontro 
com o outro, trago as putas para restituir a zona de promiscuidade do 
desejo sexual e a micropolítica da sexualidade. Não se trata, portanto, 
de uma análise histórica da prostituição ou de retratá-la como modelo 
de representação das “minorias sexuais”. O que me interessa são os 
movimentos e gestos que este território encarna, como uma potência 
demasiada intensiva do desejo sexual e, na medida em que entram 
nesta zona de promiscuidade ou indeterminação, convocam desejos 
que desativam a lógica do gênero e as identidades sexuais. Ao invés 
de narrativas, posturas e discursos que reproduzem os modelos 
de comportamento do padrão normativo da sexualidade, as putas 
reverberam “alguma coisa” na sexualidade que escapa.  É como uma força 
que coloca o direito e a norma em suspenso, uma alegria no tremor de 
uma subjetividade promíscua. Vale ressaltar, que o termo promíscuo vem 
sendo utilizado frequentemente nos discursos e nas políticas públicas 
para reforçar práticas sexuais distintas das relações afetivas e sexuais, 
segundo os padrões heteronormativos. No contexto contemporâneo, 
com a epidemia de AIDS, este dispositivos funciona como por meio de 
políticas de prevenção no campo da saúde sexual e reprodutiva.  



Géstica  das  putas

No  trottoir  que  as  putas  fazem  para  atrair  os  seus  clientes,  elas  

apresentam  uma  géstica,  uma  trama  de  movimentos  que  vai  contra  não  

só  os  hábitos  e  as  condutas,  mas  as  narrativas  mesmo  que  estão  por  

trás  desses  hábitos.  É  um  caminhar  fortemente  político  e  fantástico,  

porque  ali  há  um  devir,  um  devir  animal,  um  devir  mulher.  A  nudez  e  o  

aspecto  irreconhecível  desse  trottoir  cria  uma  espécie  de  confusão  por  

não  sabermos  se  são  gestos  humanos  ou  não,  se  são  gestos  femininos  ou  

masculinos,  nessa  zona  indiferenciada  entre  o  homem  e  a  mulher.  Nós  

podemos  ver  isso  imediatamente  como  uma  micropolítica  da  sexualidade,  por  

se  tratar  de  uma  invenção  que  elas  descobrem  na  medida  em  que  abandonam,  

nessa  zona  de  promiscuidade,  os  padrões  e  condutas  que  são  próprios  

às  identidades  sexuais.  As  fantasias  são  como  potências  virtuais  nos  

corredores  da  zona,  permitindo  a  puta  e  o  cliente  um  encontro  que  faz  

desmoronar  os  papéis  sexuais  ou  as  condutas  conjugais  e  familiares.  

Embora,  o  encontro  puta-cliente  esbarre  na  repetição  das  cenas  conjugais  

ou  na  representação  dos  padrões  heteronormativos  da  sexualidade,  o  jogo  

social  na  prostituição  põe  em  cena  o  embaralhamento  dos  papéis  sexuais  

e  das  condutas  conjugais  normatizadas.  A  potência  de  efetuação  das  

fantasias  é  exatamente  aquilo  que  permite  o  encontro,  engaja  e  articula  

o  devir,  mais  do  que  o  ato  sexual  em  si.  Esse  devir  puta,  que  também  é  

nosso,  é  uma  fonte  de  novidade  e  de  crítica  da  sexualidade.  As  putas  ao  

encarnarem  os  sentidos  do  corpo  prazeroso  vão  por  caminhos  totalmente  

imprevisíveis,  colocando  no  espaço  da  rua,  da  calçada,  algo  que  a  
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______________
15.Nous sommes toutes prêtes e chaudes 
pour tois Hotel Paris. 
Foto: Friederike Strack
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As fantasias, como instrumento de batalha, encarnam aspectos próprios 
e vitais do corpo prazeroso. Elas operam nas linhas de fuga, em lugares 
desconhecidos e, por isso, inventam sempre novos modos de dar e sentir 
prazer.

O prazer, ao ser visto como um suplemento, um órgão-prótese do desejo 
sexual orientado pelo ato sexual, reforça a produção de uma identidade 
conhecida e normatizada pelas tecnologias de poder, o que anula seu 
potencial de desconhecimento ou irreconhecibilidade, como aquilo que 
lhe confere a potência, a singularidade e os gestos. 

O gesto tende a encarnar o sentido precisamente ao borrar os corpos 
identitários, movimentos que começam por destituir o sexo dos órgãos 
na germinação de um corpo para o prazer e não mais um prazer do 
corpo. O problema que se coloca não é, de modo algum, analisar 
o prazer a partir do paradigma científico biomédico dos regimes 
identitários, ao contrário, é preciso trazê-lo para o campo micropolítico 
do desejo sexual, para minimamente antever as possibilidades de um 
novo uso desse corpo nos mecanismos de desencaixe dos dispositivos 
da sexualidade. O corpo prazeroso contrapõe o desejo à norma, o sexo 
à moral sexual, ele encarna a fruição dos sexos para além das diferenças 
sexuais.

A noção de fantasia é utilizada aqui da forma como as prostitutas a 
encarnam no seu trabalho, na sua batalha. Diferente de um plano 
transcendental ou imaginário, no qual as fantasias são mecanismos 
que entulham os desejos com medo de realizá-los, as fantasias neste 
caso, especialmente as fantasias sexuais, são vistas como agenciamentos 
de dois corpos ou mais na produção de um encontro puta-cliente. 
Neste universo, acolher as fantasias e efetuá-la é a medida possível dos 
encontros, grau de potência da cópula, um instrumento de trabalho, 
aquilo que põe para funcionar, engajar o devir. Como diz Gabriela 
Leite, as putas são especialistas em fantasias e deveriam ser consultadas 
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em seus saberes quando necessário. Não se trata de uma especialidade 
nos moldes da lógica normativa da racionalidade, pelo contrário, é um 
aprendizado que coloca para funcionar o desejo sexual no limiar de uma 
prática que lhe permite o acesso a um novo uso dos sexos e dos prazeres.  

Fantasias como núpcias que acendem outros estados do corpo no 
encontro com o outro. Nem um nem outro se transforma, a fantasia é o 
que nasce entre os dois, o que prolifera no meio, no encontro entre dois 
corpos. Um campo onde é possível sair do gênero, deixar de ser bio-
mulher ou bio-homem, uma linha que arrasta consigo uma multiplicidade 
de sexos, n sexos, em que é possível travestir-se de outro. Um corpo com 
n sexos tem a liberdade de desejar sexualmente. O desejo sexual é uma 
máquina não identitária porque coloca em funcionamento os dedos, a 
pele, as mãos, os olhares, a nuca, as coxas, o quadril, a coluna, os pés, os 
joelhos, o suor, a porra...

Tudo isso parece ter a ver com a maneira como experimentamos o desejo 
sexual no embate cotidiano com as formas fixas e separadas da existência 
do corpo prazeroso – trata-se mais de nos depararmos com os gestos 
e com as torções políticas produzidas nos corredores do pensamento, 
do que propriamente uma apropriação do corpo prazeroso nas putas 
–, fazendo dessa experiência algo relevante para pensarmos os jogos da 
verdade, do poder e de nós mesmos, além  de sondarmos quais são as 
possibilidades atuais de usar isso à nosso favor. Deste modo, a intensidade 
da relação e a alegria são os modos privilegiados desse com-sentir. Ou 
seja, é preciso, diante desses gestos, suspeitarmos qual é hoje a dimensão 
política da sexualidade como experiência de “liberação”... 

Se aqui insisto nesses dois personagens – as putas e os amantes – não é de 
modo algum para sugerir um modelo, mas para deixar entrever os fluxos 
e as conexões que dão a essas experiências uma potência de encarnar de 
modo singular o corpo prazeroso.
O uso do corpo e dos prazeres como forma explícita de uma ação política 
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parece causar incomodo.  Mas a meu ver é isso que permiti uma 
transformação no campo da sexualidade. Encurralados nos orifícios 
aparentemente impenetráveis das normas e das “boas e saudáveis 
condutas” da sexualidade, continuamos a insistir no problema do 
uso do corpo e dos prazeres como aquilo que está relacionado às 
identidades, ao gênero, as posturas, as normas. Isso só favorece e 
reforça o manto e a vestimenta da moral e dos bons costumes. A 
disponibilidade e entrega das prostitutas ao sexo como “agenciador” 
de mudança, diz respeito ao modo como opera o desejo, o sexo e 
o prazer no campo da moral. São cenários e atmosferas em que a 
potência erótica parece se expressar com elementos que fogem das 
normas, do controle, das prescrições do “direito natural”, assumindo 
todas as lateralidades, pontas e  limiares da trama moral, no que ela 
comporta de intensidades e virtualidades. Obviamente, ao experimentar 
a prostituição e o “concubinato” nas relações, estamos sujeitos a 
reproduzir as condutas, as obediências, os padrões normativos. Como 
os homossexuais que ao reivindicarem o casamento como espaço 
de reconhecimento da relação, esbarram, mesmo sem querer, nos 
códigos normativos. É novamente o problema do reconhecimento 
como a pedra de toque dos movimentos de “liberação sexual” atuais 
– ser “reconhecido” nos padrões identitários do modelo conjugal 
heteronormativo como expressão de “aceitabilidade” e “tolerância” – e 
não a afirmação das singularidades que esses movimentos vivenciam 
nas relações afetivas e sexuais. 

A prostituição sempre exerceu uma atração e uma curiosidade 
infindável naqueles que  viveram na proximidade das zonas ou 
eventualmente foram atravessados por essa espécie de “cortejo festivo”2. 
Continuo vendo neste cortejo um gesto que sinaliza um movimento 
descontínuo e um espaço sempre a ser constituído, cheio de frestas e 
fissuras, povoado de mistérios e imposturas que encarnam devires do 
corpo sexual irrestritos à prática da prostituição. São movimentos e 

2 Das palavras arguidas pela amiga Rosane Preciosa na banca da minha dissertação.
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devires que atravessam nossa maneira de desejar, na qual o investimento 
do desejo no sexo está povoado de matizes gestuais, sons e perfumes 
das zonas e bordéis. Pincelar de cores que borram os contornos dos 
sexos. Quase uma captura do movimento impressionista nas camadas 
das zonas, em que a censura e a repressão parecem sempre vazar pelo 
corpo físico, de modo a convocar novos formas de desejar e construir 
esse corpo prazeroso. Um vazamento que produz devires minoritários 
da sexualidade e que, por isso, ainda provocam nossos sentidos. Fluxos 
sempre prontos a deslizar e a inventar lugares, deixando entrever uma 
espécie de mobilidade: a zona como um lugar outro, fechado em si e, 
ao mesmo tempo, lançado no infinito murmúrio dos sexos. Um aceno 
mínimo (embora exuberante), mas que parece exibir, escancarar um 
gesto coletivo. Um pertencimento, um desejo retorcido no corpo social, 
um gesto roubado, um signo comum do desejo sexual, nuances políticas e 
econômicas das relações sexuais, um grau de potência da cópula. 

As putas arrastam consigo os fluxos do capitalismo no processo de 
codificação do desejo sexual. São gestos que desencadeiam linhas de fuga 
nas imposturas e rupturas dos seus movimentos, colocando o desejo 
e o prazer para ranger nessa zona. O signo é uma posição/atitude do 
desejo, os gestos uma inscrição na carne, movimentos que se realizam 
nos corpos. São posturas que encarnam o signo do sistema da crueldade 
– opondo-se ao máximo ao sistema do juízo – do desejo sexual. Um 
regime de afectos que coloca para funcionar a máquina de produção 
desejante com todas as suas falhas, cortes, descodificações. Um território 
povoado de virtualidades, um desejo inscrito na carne do socius vibrando 
na desorganização dos órgãos. Neste sentido, podemos falar de uma puta 
ontológica3. Não a puta da esquina, mas os efeitos da desengrenagem da 
máquina de produção desejante, um grau de parentesco entre a mulher 
e a puta, ligação disjuntiva da mulher da vida. São atmosferas e gestos 
que constituem esse corpo prazeroso, mais do que o investimento do 

3 Fabiane Borges e Hilan Bensuan. Políticas Esquizotrans. Puta Ontológica. Disponível 
em: <http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=2363&tipo=acervo> 
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capitalismo nos órgãos e no ato sexual. “A cultura da 
crueldade não é um movimento da ideologia mas sim 
um movimento que mete à força a produção do desejo e, 
inversamente – igualmente à força –, o desejo na produção 
e reprodução sociais”4. 

Captar o gesto essencial da prostituição no sentido de 
extrair dele o gesto roubado, “rastro de uma flutuação”5, 
fazer dele um programa de vida, metê-lo no seio da 
linguagem a fim de abri-la para fora de si mesma, 
atingindo o clímax do movimento pelo qual a intensidade 
modifica-se a si mesma ao modificar o outro e volta, enfim, 
sobre seu próprio rastro. Gesto na fronteira do corpo, 
signo clitoriano, nem dentro nem fora, impenetrável.

O modo como o desejo e os sexos circulam nas zonas de 
promiscuidade causa estranhamento no que nos é familiar. 
A sensação é de estarmos adentrando numa atmosfera de 
corredores silenciosos e obscuros, que atravessar nossa 
sexualidade, contaminando a linguagem de artifícios 
improvisados, pequenos disfarces e sexos expostos nas 
fantasias. Um lugar que carrega em si uma contradição 
evidente do desejo sexual: encontros fortuitos, sexos de 
passagem, visita de desconhecidos, convite ao prazer em 
troca de dinheiro, virulência da violência imanente ao sexo 
e a entrega.  Ao mesmo tempo que este espaço denuncia a 

4 Deleuze, G.; Guattari, F. O anti-Édipo, op. cit., p. 149.
5 Em uma análise que Klossowski fez de Nietzsche, ele interpretou 
o “signo” como rastro de uma flutuação, de uma intensidade, e o 
“sentido” como o movimento pelo qual a intensidade visa a si mesma 
ao visar o outro, modifica-se a si mesma ao modificar o outro e 
volta, enfim, sobre seu próprio rastro. Cf. Deleuze, G. Klossowski ou 
os Corpos-Linguagem. In: ______. G. Lógica do sentido, op. cit., p. 
289-309. Ver Elaine Bortolanza. Gestos pornográficos: desejo, estética e 
erotismo, op. cit. 
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__________
16.Suítes Hotel Paris. 
Foto: Friederike Strack

vergonha, a culpa, “os subterrâneos da moral vigente”, como diz Gabriela 
Leite são espaços de passagem em que é permitido negociar as “sobras”, 
as fantasias, as trocas, os gozos, outras formas de conjugalidade, amores e 
fluxos. 

O corpo promíscuo inicia uma nova cartografia do corpo prazeroso, 
que será destacado, analisado, separado, reprimido, como elemento 
perigoso das relações consigo próprio e na relação com os outros. Esse 
mecanismos marcaram profundamente o concubinato das relações, o 
sentir-com, o viver-juntos, a força e a potência dos encontros no que diz 
respeito ao desejo sexual. É como se o corpo tivesse se separado da sua 
potência inaugurando um amor sem corpo, um desejo sem físico, um 
prazer sem tremor, o que resultou, na medicalização e psiquiatrização 
das práticas sexuais promíscuas. O anômalo sexual vai se destacar nesse 
cenário como o mais perigoso, constituindo, a partir daí, toda uma 
etiologia sexual do corpo. Controle que prenuncia o surgimento de novas 
práticas sexuais que colocam em jogo a “dessexualizaçao” do prazer, ou 
seja, o desvio  do prazer do ato sexual como possibilidade de criação de 
novos prazeres.  

Por isso, o corpo prazeroso como paradigma para pensar o que pode 
a sexualidade para além dos discursos “tristes” e “vitimizados” que as 
instituições médicas regulam para manter sob controle os desejos sexuais. 
Os códigos institucionais não podem validar as relações de intensidades 
múltiplas, de cores variáveis, de movimentos imperceptíveis. São relações 
que instauram um curto-circuito e introduzem o corpo prazeroso onde 
deveria existir a lei, o hábito, a conduta, a norma.Um modo de atuar 
que confunde a decisão normativa do Estado, criando essa zona de 
indeterminação entre o direito e a vida, a norma e a anomia6. 

No contexto atual do Brasil, como mencionado anteriormente, a 
prostituição vive um processo de discussão e regulamentação da sua 

6 Ver Agamben, G. Estado de exceção. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 
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atividade, o que a coloca nessa zona entre o direito e a norma, ou seja, 
um debate centrado no controle que pode ou não ser realizado pelo 
estado. 

O que se coloca em jogo para além dos termos propostos neste 
debate, parece ser a liberdade como signo vital de expressão do desejo 
sexual, aquilo que permite pensar sua potência de desfiguração para 
além do controle do Estado. Essa potência convoca um dispositivo 
de subjetivação, em que os sexos convocam o desejo a partir de uma 
corporeidade (e não de um saber constituído a priori sobre este 
corpo), onde o prazer parece querer escapar aos mecanismos de 
reconhecimento de si e dos outros.

Seguindo os rastros das reflexões propostas por Agamben, o que isso 
significa nas atuais lutas políticas do desejo sexual e da sexualidade? Se 
no regime da vida nua deixamos hoje de ter uma função de identidade e 
do seu reconhecimento, para sermos puramente os dados biológicos, a 
vida nua, quais são os investimentos desse corpo hoje sob o paradigma 
da norma e do reconhecimento7 .

Ao tratar do desejo de ser reconhecido, Agamben retoma a origem 
da persona ou “máscara”, por meio da qual o indivíduo adquiria um 
papel e uma identidade social. Segundo ele, a distância é curta entre 
a identidade social na persona e a “personalidade” como aquilo que 
inaugura uma identidade jurídica e convoca a dignidade política do 
homem livre. No domínio da colonização, os escravos, por terem 
seus antepassados negado – e junto a eles, o saber do corpo enquanto 
potência do Vivo –, assim como os índios no processo de colonização 
da América do Sul, terão essa dimensão da subjetividade, do 
“reconhecer-me” como identidade pessoal, atravessada por um outro 
modo de se constituir enquanto sujeito ético e político. Portanto, a luta 
pelo reconhecimento coincide com esse momento que a sociedade 

7 Agamben, G. Nudez, op. cit., p. 61-70.
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reconhece cada indivíduo, dando a esse reconhecimento um valor moral, 
conforme nos aponta Agamben:

Na nossa cultura, a ‘pessoa-máscara’ não tem somente, no 
entanto, uma significação jurídica. Contribui também de modo 
decisivo para a formação da pessoa moral. O lugar em que isso 
aconteceu foi antes do mais no teatro. E, com este, a filosofia 
estóica, que moldou a sua ética sobre a relação entre o actor e a 
sua máscara. Esta relação é definida por uma dupla intensidade: 
por um lado, o actor não pode pretender escolher ou recusar 
o papel que o autor lhe atribui; por outro, não pode também 
identificar-se sem resíduos com ele. (…) A pessoa moral 
constitui-se, pois, através de uma adesão e, juntamente com 
esta, de um afastamento em relação à máscara social: aceita-a 
sem reservas e, ao mesmo tempo, toma perante ela, como que 
imperceptivelmente, as suas distâncias8 .

No século XIX há uma mudança decisiva no conceito de identidade 
diante da necessidade de assegurar um outro tipo de reconhecimento, 
que será o desenvolvimento de novos dispositivos, paradoxalmente 
criados por agentes policiais para identificar os delinqüentes. Os 
reconhecidos “defensores da sociedade”, face ao aparecimento das 
figuras “monstruosas”, produziram técnicas aperfeiçoadas de medição 
antropométrica e, mais tarde, o sistema de classificação digital, que 
conhecemos até hoje. A prostituição foi um dos primeiros campos a 
se utilizar dessa técnica, porque se considerava que os procedimentos 
antropométricos implicavam uma promiscuidade embaraçosa no caso 
das pessoas do sexo feminino (pela necessidade de proximidade com o 
corpo na aplicação dos procedimentos), além do preconceito oculto que 
já existia contra às prostitutas. 

Paralelamente a criação desses dispositivos de controle social, que 
se configurou na prática como o modelo de segurança pública que 
conhecemos ainda hoje, a medicina junto à epidemiologia (não podemos 
8 Ibidem, p. 62-63.
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nos esquecer que foi em torno do conceito de risco que se garantiu 
à epidemiologia o estatuto de ciência) desenvolverá os dispositivos 
preventivos de saúde da população. Neste contexto, o termo 
promiscuidade reaparece como indicador de “risco” – na sua dimensão 
de “perigo” ou “ameaça” para o bem estar social –, aquilo que deverá 
orientar práticas e intervenções normativas de saúde. 
Ao retomar brevemente o risco, neste capítulo sobre “as putas”, o 
que é importante destacar é que este conceito é fundamental para 
entendermos as praticas normativas de saúde e comportamento.  Ele 
é, segundo Ayres, “um poderoso intérprete de nós mesmos, de nossas 
sociedades, nossa cultura, nossos valores”9. Seu uso, portanto, extrapola 
o campo do saber científico da saúde, no sentido que tal noção no 
campo da sexualidade está vinculada à ideia de promiscuidade, 
produzindo efeitos nefastos, ainda hoje, no modo como nos 
reconhecemos e somos reconhecidos, ou ainda, como construímos 
concretamente nossa identidade como pessoa. Tal análise possibilita 
a utilização crítica deste conceito, ao permitir uma reflexão sobre o 
que significa hoje sermos reconhecidos como pessoa, cuja dimensão 
biopolítica não leva em conta o “ser pessoa”, mas apenas os dados e 
informações genéticas, digitais e epidemiológicas. 

É nesse momento que a identidade deixa de ser função da pessoa social 
e do seu reconhecimento e passa a ser função dos dados biológicos que 
deixam de ter relação com ela:

Já não são os outros, os meus semelhantes, os meus amigos 
ou inimigos, a garantir o reconhecimento, e também a minha 
capacidade ética de não coincidir com a máscara social que 

9 Ver especialmente a entrevista de José Ricardo Ayres publicada na Revista Radis:   
http://www.ensp.fiocruz.br/radis/revista-radis/106/reportagens/entrevista-jose-ricar-
do-de-carvalho-mesquita-ayres; AYRES, J. R. C. M. Risco, vulnerabilidade e práticas de 
prevenção e promoção da saúde. In: CAMPOS, G. W. S. et al. (orgs.). Tratado de saúde 
coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006, p. 375-418. E para maior 
aprofundamento desse conceito ver Ayres, J. R.C. M.. Sobre o risco: para compreender 
a epidemiologia. São Paulo: Editora Hucitec; 1997. 
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todavia assumi: o que define a minha identidade e a minha 
reconhecibilidade são agora os arabescos insensatos que o meu 
polegar coberto de tinta deixou numa folha de papel de um 
serviço de polícia. Ou seja, qualquer coisa da qual absolutamente 
nada sei e com a qual de maneira nenhuma posso identificar-me 
ou distanciar-me: a vida nua, um dado puramente biológico10 .

A redução do homem à vida nua é, hoje, a tal ponto um fato consumado, 
que é essa, doravante, a base da identidade que o Estado reconhece 
aos seus cidadãos. Diante disso, a questão que se coloca é que tipo de 
identidade podemos construir sobre dados meramente biológicos? Se a 
identidade e o reconhecimento dependem de fatos biológicos, deixando 
de depender da vontade, que tipo de ética pessoal pode se construir? Se a 
nova identidade é uma identidade sem pessoa, qual é o espaço ético que 
hoje esse lugar nos permite construir? Neste contexto, como colocar a 
discussão do reconhecimento de práticas sexuais que sobrevivem nessa 
zona de indeterminação entre a norma e a anomia? Se a promiscuidade se 
tornou hoje um dado puramente biológico, qual o sentido de resgatar esse 
termo e qual é o espaço ético que essas práticas sexuais nos permitem 
construir? 

No caso das prostitutas, ao lutar pelo reconhecimento da prostituição, 
o que está em jogo – além da luta pelo reconhecimento da prostituição 
como trabalho e o impacto que tal mudança na redução do estigma e 
violências praticadas contra as prostitutas –, é o potencial de desativação 
de um sistema de identidade fundado numa identidade moral e jurídica, 
como as antigas “pessoas-máscaras” que Agamben nos traz no belíssimo 
ensaio “Identidade sem pessoa”. Essa identidade moral e jurídica, 
atrelada ao reconhecimento das prostitutas como ser abjeto e anormal na 
sociedade moderna, vem carregada de um profundo estigma e justifica as 
enormes atrocidades que ainda hoje são cometidas contra elas. A batalha, 
neste sentido, continua sendo arrancar essa “pessoa-máscara” de caráter 
monstruoso, pregada a identidade das prostitutas nesses três séculos de 
10 Ibidem, p. 65-66. 
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história e, que mais recentemente, com a epidemia de aids, ganharam 
uma nova identidade, a de “grupos de risco”. 

Por outro lado, ao nos perguntarmos sobre o espaço ético que este 
lugar de reconhecimento nos permite construir, não podemos negar a 
singularidade das putas de permanecer na rua, olhar nos olhos, e insistir 
na fantasia como elemento imprescindível de batalha e reconhecimento 
do desejo do outro. A identidade e o reconhecimento aqui parecem 
ocupar um novo lugar, um lugar inegociável na construção de uma ética 
baseada nos encontros, na alegria dos corpos, na liberdade dos sexos nas 
zonas negociáveis e políticas do amor. 

Portanto, intervir neste território como pesquisador, exige um 
cuidado extra, não porque seja necessário se munir de um arsenal de 
conhecimento ou porque tenhamos que nos preparar a priori para falar 
em nome das prostitutas, mas porque este é, sem dúvida, um campo 
marcado por profundas e dolorosas histórias de abusos e violências. 
Violências que ainda são cometidas por um conjunto de instituições 
médicas, jurídicas e educativas que, com o propósito de “cuidar”, acabam 
muitas vezes praticando intervenções arbitrárias e coercitivas, sem que 
as prostitutas ou os atores envolvidos sejam sequer ouvidos ou lhes 
sejam permitido falar. Há ainda as intervenções baseadas nas “políticas 
de delicadeza”11, aquelas nas quais a postura inicial das instituições ou 
pesquisadores é de um cuidado excessivo ao adentrar no campo da 
prostituição, com discursos falsamente liberais, cínicos, mas atravessados 
por uma ideia de salvação e dominação, próprios das estratégias de 
controle do capitalismo mundial. São nuances de aproximação que se 
distanciam sutilmente do modo como as prostitutas se relacionam com 
a prostituição, mais ainda do modo como elas vivenciam as núpcias do 
corpo no jogo desejo-sexo-prazer. 

11 Expressão utilizada por Leila Barreto, ativista do movimento de prostitutas no 
Brasil, filha da puta Lourdes Barreto, uma das principais lideranças do movimento de 
prostitutas no Brasil e coordenadora de projetos da organização GEMPAC. 
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Invariavelmente recebemos pesquisadores e trabalhos sobre prostituição. São muitos! Todos, com raras exceções, enfocam 
a pesquisa de campo em detrimento de estudos conceituais. De forma nenhuma sou contrária a pesquisas de campo, mas 
realizá-las somente para ouvir respostas que pretendem provar a visão do pesquisador sobre a prostituição é no mínimo 
antiprofissional. Não sou acadêmica, mas penso que uma pesquisa de campo deveria levar em consideração a complexidade 
de tal campo. O que vemos são idas a campo para entrevistar somente uma faceta da questão, no nosso caso, a mais visível 
e mais fácil, as prostitutas, como se a prostituição só vivesse de prostitutas. E, o que é pior, pesquisas sempre centradas no 
porquê aquela mulher foi parar na prostituição. Histórias de pobreza, muitos filhos para criar, expulsão de casa pelos pais são 
as preferidas; e assim vai ano, vem ano, trabalhos se multiplicam explicando o quanto as mulheres prostitutas são vítimas de 
uma sociedade patriarcal e machista12.

As prostitutas ao encarnarem a fantasia no corpo criam um novo estatuto político para a zona de promiscuidade da sexualidade, 
porque destituem a interdição e a censura no potencial de anulação do corpo prazeroso na abertura e força de efetuação das 
fantasias. É um espaço em que é permitido fantasiar realizando. Uma atualização no corpo das potências virtuais dos sexos. 

Difícil tarefa esta de dar conta de uma urgência ainda imóvel, mas que já vem produzindo tremores e ondulando na imanência 
do desejo, como uma onda que rebate e volta a rebater, desdobra e dobra na exterioridade de um mundo possível. Neste rebater 
dos dias atuais, torna-se urgente destacarmos os campos problemáticos que emergem no campo social e político da sexualidade 
para suscitar novos problemas, convocar novas combinações e reconhecer os fluxos que borbulham das zonas de promiscuidade 
do desejo sexual. Zonas que abalam as fronteiras dos encontros e os contornos das subjetividades produzindo incômodos 
e ao mesmo tempo novos vacúolos de excitações. Zonas que afetam nossa maneira de experimentar e viver o prazer como 
possibilidade de borramento das fronteiras entre o real e o virtual, o normal e o patológico, o saudável e o promíscuo.

São modos de expressão que implicam na promiscuidade do corpo neste encontro desejo-prazer, não para gozar a plenitude ou 
aliviar os gradientes de excitação, mas para deslizar e deixar emergir novos fluxos e excitações:

na construção de um pertencimento que já não significa designar ou ser designado por uma identidade, mas, muito pelo 
contrário, engajar-se num devir, um devir capaz daquilo de que não seríamos capazes de outro modo13.

A liberdade nesse trottoir é uma grande surpresa, e está mais na epiderme e na sensibilidade como campo de batalha do político 
que nos discursos ‘democráticos’ e ‘liberais’, que só fazem capturar a vida no ponto onde ela jorra sensibilidade.

12 Jornal Beijo da Rua, coluna de Gabriela Leite, disponível em: <http://www.beijodarua.com.br/abril2012.pdf> 
13 Lazzarato, M. In: Lins, D. e Pelbart, P. P. (org). Nietzsche e Deleuze - Bárbaros e Civilizados. São Paulo: Annablume, 2004, p. 131. 
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Ao converter aquilo que tem se transformado em mercadoria – fetiche 
ou culto do prazer no regime do capitalismo como consumo e espetáculo 
mídiatico – ao seu valor de uso, entramos numa zona que Agamben 
denominou de profanação, que nada mais é do que nos reapropriarmos 
dos produtos objetivados de nossa subjetividade, ou seja, o homem retoma 
posse de si mesmo e dos seus produtos (hoje seus desejos transformados 
em produtos), usando-os de maneira criativa e lúdica.

Perversamente, ao se apropriar do desejo sexual e do prazer, na estrutura 
sexo/gênero, o capitalismo tomou posse da vitalidade e fluidez do corpo 
prazeroso. Sua potência, confinada ao culto do corpo sexual separado do 
desejo, produz relações (consigo mesmo e com os outros) em que se perde 
a compreensão erótica do outro, e, dessa forma, o poder de afetar e ser 
afetado. Esta condição produz efeitos assustadores na sexualidade, porque 
ao tomar posse do prazer e  jogar o corpo na esfera do culto das vitrines 
identitárias (que não deixa de ser uma esfera sagrada), impede-se que o 
desejo circule livremente nas zonas de passagem, de modo a convocar as 
mutações necessárias nas formas de vida contemporânea. 

Ao rediscutir o conceito de potência, Agamben chama a atenção para o 
fato de que nos acostumamos a pensar e a agir pensando que a potência 
sempre acaba quando passa ao ato, quando se realiza. No jogo do prazer, 
isso parece ter se tornado o próprio conceito, impedindo qualquer 
possibilidade ou potência de ser e de não ser do corpo prazeroso. A 
passagem ao ato não anula e nem esgota a potência, mas a conserva no ato 
como tal e, marcadamente, na sua forma eminente de potência de não ser 
ou fazer. 

Os mistérios, o inenarrável, os gestos que o prazer convoca no encontro 
com o outro, só se mantém vivos na tensão que sustenta os sexos nessa 
zona promiscua de passagem. Zona que ao instaurar a desordem e 
sustentar a potência de não ser, desorganiza os órgãos e as identidades 
para dar espaço ao que está por vir. Além de produzir-se nessa 

- Você chama de crueldade - 
contrapôs vivamente a deusa do 
amor -, o elemento por excelência 
da sensualidade, do amor sereno, 
da natureza da mulher, entregar-se 
quando se ama e a tudo que se ama, 
o que lhe agrada.
- Existe para quem ama crueldade 
maior que a infidelidade do amado?
- Essa agora! – esbravejou. somos 
fiéis enquanto vivemos, ocorre 
que vocês exigem das mulheres 
fidelidade sem amor, e entrega 
sem desfrute-, onde está, então, a 
crueldade, na mulher ou no homem? 
o amor é para vocês, no norte, coisa 
por demais importante e por demais 
séria. falam de deveres onde se 
trata de deleite. 
Sacher-Masoch, Vênus das Peles, 2008 

A ‘deserotização’ da vida cotidiana 
é o pior desastre que a humanidade 
pode conhecer... é que se perde a 
empatia, a compreensão erótica do 
outro... 
Franco Berardi Bifo, Jornal Público, 
29/01/2011
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inquietação, os estrondos silenciosos do corpo prazeroso prenunciam 
desejos ainda desconhecidos e estados de ser que rejeitam os anúncios 
do ato de ser.

É isso o que a biopolítica consolida como domínio sobre a vida: a não 
identidade ou ainda a zona de não conhecimento (chamada aqui de 
zona de promiscuidade) se apresenta como aquilo que é possível na 
configuração contemporânea de uma ação política. É nessa passagem – 
da não ação como potência de não passar ao ato – que podemos resistir 
a tudo isso, promovendo a potência da vida e a vida humana como 
potência de ser e de não ser. 

No contexto dos movimentos da sexualidade, a luta pela ética não será 
a afirmação ou o cumprimento de uma norma existente ou de uma 
identidade esperada/idealizada, mas as formas de resistir que ignoram 
as separações –sexo/gênero; eu/outro; humano/inumano; prazer/
dor; desejo/tensão –, podendo fazer delas novos usos, por meio de 
gestos e atitudes que promovam uma neutralização dos dispositivos 
da sexualidade nos devires minoritários do corpo prazeroso. Os/as 
transexuais ou transgêneros experimentam a passagem desse corpo, 
que já não é nem homem nem mulher, ao mesmo tempo que o desejo 
e as atitudes prenunciam novas passagens/paisagens (não como ação), 
mas como potência de não ser. Há um colapso nos papéis sexuais e nas 
identidades de gênero, uma suspensão no campo do direito e da norma, 
o que coloca em jogo a multiplicidade dos sexos na zona promíscua da 
sexualidade. 

Isso equivale a ir em busca de nossa capacidade de jogar e de 
amar, a saber, de viver na intimidade de um ser estranho, não 
para fazê-lo conhecido, e sim para estar ao lado dele sem medo 
de ficar entre o dizível e o indizível; equivale a perseguir sinais 
e frestas de contingência, de ‘absoluta contingência’, ou seja, 
de subjetividade, de liberdade humana, de cesurar entre um 



____________
17.Hotel Love’s House. 
Foto: Valentina Monti. 
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poder-ser e um poder-não-ser. Insista-se: em um mundo em que 
tudo é necessário e nada é possível é um mundo sem sujeito, um 
mundo sem liberdade, sem possibilidade de criação1. 

Trata-se do jogo ou da zona de promiscuidade proposta aqui, em que 
o brincar dos amantes e o trottoir das putas embaralham os códigos 
sexuais, não para se opor as crenças e valores morais (até porque sem 
esses valores talvez não poderíamos experimentar o prazer), mas para 
deles extrair os as zonas de passagem que suspendem ou desativam 
a norma no ponto onde ela mais resiste, no jogo de re-criar os sexos. 
Neste jogo a proposição não é se contrapor ou se colocar à margem 
das identidades, mas propor um novo uso do corpo prazeroso na 
multiplicação vertiginosa de novos e velhos jogos que se engatam de 
modo desarticulado nas novas formas de resistir. 

É com a profanação que se pode resistir a tudo isso, e que se pode 
tentar uma nova política, um novo ser humano, uma nova comunidade, 
pensando e promovendo o avesso da vida nua, a potência da vida, e a 
vida humana como potência de ser e de não ser. Como insiste Agamben, 
“fazer com que o jogo volte à sua vocação puramente profana é uma 
tarefa política”2.

A profanação implica na neutralização daquilo que profana. Depois de ter 
sido profanado, o que estava indisponível ou separado do livre uso dos 
homens, perde a dimensão do “sagrado” e acaba restituído ao seu uso. O 
prazer, ao ter sido “elevado” inicialmente a essa dimensão teológica do 
pecado, e no capitalismo, incorporado-se ao vulto da mercadoria, impõe 
uma ambigüidade que lhe é constitutiva, qual seja, do corpo prazeroso 
como aquele que só existe como possibilidade de queda e produzir/
produto dos sexos, instaurando a zona de promiscuidade entre essas duas 
operações. A promiscuidade aí adquire o sentido de passagem (tanto do 
regime teológico como do capitalismo) de um estado de corpo a outro, 
nas núpcias da natureza do desejo sexual. 
1 Prefácio de Selvino J. Assmann no livro Agamben, G. Profanações, op. cit., p. 7-8.
2 Ibidem, p. 69.
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Esta dimensão política se abre como exercício do pensamento e do 
corpo do qual precisamos construir. Não se trata de resgatar uma 
condição natural originária, mas no corpo-a-corpo com os dispositivos 
de poder abandonar as soluções que tudo pode ser resolvido através do 
cumprimento da norma e do direito, para dessa forma nos colocarmos 
em jogo, nas armadilhas da norma que não nos deixam jogar.  

Há nesse jogo uma potência perigosa e contagiosa, exatamente por nos 
encontrarmos numa zona de indistinção ou zona de indiscernibilidade, 
onde as alianças são intensas e demoníacas. O que explica o grande 
incômodo das pessoas ao se depararem com as travestis, os/as 
transexuais, e também de modo diferente, com as putas. 

Os antigos teólogos distinguiram claramente duas espécies 
de maldição que se exerciam sobre a sexualidade. A primeira 
concerne a sexualidade como processo de filiação através do 
qual ela transmite o pecado original. Mas a segunda a concerne 
como potência de aliança, e inspira uniões ilícitas ou amores 
abomináveis: ela difere da primeira mais ainda visto que tende 
a impedir a procriação, e visto que o demônio, não tendo ele 
próprio o poder de procriar, deve passar por meios indiretos. 
(...) É verdade que a aliança e a filiação entram em relações 
reguladas pelas leis de casamento, mas mesmo então a aliança 
guarda uma potência perigosa e contagiosa3.

Trata-se portanto de produção e devir, produção de sexualidades e 
devires que nos atravessam de modos distintos. É um movimento de 
desterritorializaçao da sexualidade, que instaura a desorganização 
binária dos sexos (inclusive da bissexualidade), em que n sexos 
se conectam com n espécies e as desarticulam – a sexualidade 
necessariamente passa pelo devir-mulher do homem e o devir-animal 
do humano –, para que ela possa atingir seu estado de multiplicidade. 

3 Deleuze, G. e Guattari, F. Mil Platôs, v. 4, op. cit., p. 28-29.
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E há toda uma micropolítica da prostituição que nos 
faz adentrar nas nuances e nos labirintos desse jogo 
do desejo-sexo-prazer, nos devires trans-sexuais da 
sexualidade. 

Percursos teóricos e experiências profissionais por 
esse território da sexualidade suscitam estranhamento 
e desconforto no modo como o prazer vem sendo 
problematizado nesse campo. Passagem minuciosa 
do desejo nos corredores que se tornaram estreitos e 
agora se multiplicam vertiginosamente, linhas de fuga 
que carregam consigo as mutações do desejo no modo 
como nos relacionamos e agimos. 

É necessário embarcarmos nas diferenças que se 
apresentam neste borramento do desejo sexual, no 
limite do transbordamento do eu (da pessoa e sua 
identidade). Aparecimento do amante sem rosto e 
sem nome. Não pertencimento a uma identidade 
sexual como abertura para uma alteridade que carrega 
consigo não a designação de um outro, mas o outro da 
diferença. Curvas sinuosas da sexualidade que traça 
outros diagramas, inspira outros saberes, mas que 
não deixa de produzir novas cartografias do desejo 
no campo social. Na promiscuidade dos fatos uma 
produção de desejos obscenos fazendo fugir por todos 
os lados as identidades sexuais.

Como apreender minimamente o que irrompe 
como fluxo e aquilo que anuncia a diferença nos 
agenciamentos coletivos do desejo? Quais seriam 
os inesgotáveis desejos do corpo contorcido pelo 
prazer no campo da sexualidade? A recusa e o não 
pertencimento (a uma suposta identidade sexual) 
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poderiam ser lidos como a expressão de 
um outro lugar no qual possamos habitar o 
estranhamento e a convulsão dos prazeres 
que convocam passagens? Quais zonas são 
permeáveis e acolhem minimamente este insólito 
prazer distendido no coletivo, ainda sem nome? 
Como enunciar esses desejos quando o tempo 
todo somos interpelados pelos anúncios de 
ideais identitários do sexo e do prazer? 

Como evocar as potencialidades que esses fluxos 
nos remetem sem cair na representação da 
sexualidade como um dado natural e biológico 
ou converter a potência numa identidade de 
gênero? Como inverter os discursos e as práticas 
(jogo) para o que o desejo possa ressoar e vibrar 
o prazer como contestação e campo de batalha 
e não como dimensão que viria interromper os 
fluxos do desejo? 

A noção de prazer hoje está restrita a três 
domínios, como apontei anteriormente, que 
acabam por aprisionar seus fluxos. O primeiro, 
das peles que se sobrepõem na economia do 
desejo para satisfação do eu, auto retrato do 
gozo, destituindo o desejo da sua potência de 
criação. O fetiche mercadológico do prazer 
ou fetichização de novas práticas sexuais em 
fenômenos midiáticos se apresenta como 
segundo domínio, e que é imanente aos fluxos 
econômicos e políticos do capitalismo mundial 
integrado, no qual o prazer é moeda de troca 
na relação com o outro, lógica do consumo 
que separa o desejo da dimensão de abertura à 

__________
18. Corredor. 
Foto: Valentina Monti
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alteridade. Este domínio, relacionado à lógica mercadológica do 
sexo, estabelece, por meio dos códigos e regras comportamentais, 
uma doutrina ética que prescreve a ação (ou inação) de forma a 
otimizar o bem-estar do conjunto dos seres (domínio prescritivo). 
O terceiro domínio, ao relacionar o prazer com as identidades 
de gênero, o faz recair incessantemente numa identidade que 
supostamente daria conta de decifrar e legitimar/institucionalizar 
o desejo, se utilizando do prazer para confinar a sexualidade 
nos espaços estéreis que só procriam os sexos e as identidades, 
mas não deixam proliferar os n sexos e a multiplicidade como 
experiência vital desse corpo. 

Ao nos deparamos com esses domínios, precisamos reforçar a 
plasticidade da sexualidade (já que ainda hoje ela é vista como 
algo dado e naturalizado) como possibilidade de reversão do jogo. 
De tanto criarmos identidades, chegou o momento de re-criar 
fantasias como gestos possíveis de des-modelar os gêneros e as 
identidades, dando aos sexos possibilidades de convocar o corpo 
prazeroso no jogo vigoroso da sexualidade.

Não mais definir o desejo sexual a partir da concepção de gênero, 
na sua lógica ancorada na representação, fantasma que aprisiona 
os afectos e captura as forças vitais da sexualidade. Mas a partir da 
fantasia, propor um jogo de inversão, convocando o outro como 
exterioridade possível, aquilo que não é, ou apenas os gestos que 
dele é possível extrair. O corpo prazeroso nessa zona é propulsor 
de transmutações do desejo, pois o desejo é sempre uma relação 
que pressupõe uma produção de diferenças. 

Nos devires minoritários da sexualidade, as sensações convocam à 
vulnerabilidade do corpo, passagens para a germinação do corpo 
prazeroso, até então desconhecido. Linhas que fazem vibrar a 
sexualidade em corpos que desinvestem o gênero para travesti-
lo em fantasias que se assemelham às tramas emaranhadas dos 
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cortes inacabados do vestido da amante. Fantasias que nos colocam 
em um estado de vulnerabilidade pelo fato de ocupar o lugar do 
desconhecido, do indizível, do ainda não sabido, do que ainda 
não foi codificado. É aí que o desejo corre... são estados de coisas, 
paisagens desconhecidas, agenciamentos coletivo do desejo, gestos e 
zonas de promiscuidade. O prazer aí deixa de ser um enunciado que 
representa um estado de coisas; ele não é representação, mas o próprio 
acontecimento. É o lugar onde o ser é chamado a produzir o desejo na 
trama da sexualidade.

Cenas que convocam movimentos na passagem de um estado a outro. 
É ai, nas zonas de passagem, que somos transportados por uma espécie 
de força cósmica e vertebral que nos desalinha e nos desapossa do 
poder de dizer eu. Força pulsante e viva que esparrama no coletivo as 
virtualidades, e que, por outro lado, abastece a fonte da economia do 
prazer, que não cessa de jorrar o prazer-com4 como meio de produção 
do capitalismo atual.

4 Termo utilizado por Beatriz Preciado em Testo Yonqui (Madrid: Espasa, 2008), 
especialmente no capítulo. “La era Farmacopornográfica”, p. 25-46, no trecho em que 
ela apresenta a noção de “potentia gaudendi” ou “fuerza orgásmica” como um novo 
conceito filosófico, a partir da noção de potência de excitação de um corpo ou corpo 
excitável que, segundo ela, irrompe como o centro da ação política e matéria viva 
para a gestão estatal dos corpos e da população no domínio farmacopornográfico. 
Segundo Preciado, esta potência é uma capacidade indeterminada, não tem gênero, 
não é nem feminina nem masculina, nem humana nem animal, nem animada nem 
inanimada, não se dirige primeiramente ao feminino nem ao masculino, não conhece 
a diferença entre heterossexualidade e homossexualidade, não diferencia entre objeto 
e sujeito, não sabe tampouco a diferença entre ser excitado, excitar ou excitar-se-com. 
Não privilegia um órgão sobre outro: o pênis não tem orgasmo mais forte do que a 
vagina, o olho ou o dedo do pé. A força orgásmica é a soma do potencial de excitação 
inerente em cada molécula viva. A força orgásmica não busca uma solução imediata, 
mas pretende expandir o espaço e o tempo, tudo e todos, em todos os lugares e em 
todos os momentos. É a energia que transforma o mundo em prazer-com. A força 
orgásmica reúne ao mesmo tempo todas as forças somáticas e psíquicas, colocando 
em jogo todos os recursos bioquímicos e todas as estruturas da alma. Sob o capital-
ismo farmacopornográfico, a força do trabalho revelou seu substrato verdadeiro: a 
força orgásmica, potentia gaudendi. 
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Neste contexto, encontramo-nos numa tal situação, que só reconhecemos 
os efeitos de um corpo sobre o nosso e não o que é o nosso corpo sob 
a sua própria relação. Reduzidos à consciência do acontecimento, 
condenados a sofrer apenas os efeitos das relações no corpo, tornamos-
nos escravos de qualquer coisa e vivemos angustiados e infelizes. 

Ao prenunciarmos a necessidade de uma ética para a sexualidade 
que possa acolher os afectos, parece necessário nos abandonarmos à 
experiência do prazer – como o mar com suas fortes rajadas de afetos 
e ondas agitadas que tremulam na composição de um corpo –, na sua 
potência de afetar e ser afetado por outros corpos, sejam estes outras 
pessoas, ideias, objetos ou qualquer outra instância do mundo exterior 
que nos coloca em movimento. 

É a construção de um plano modal que implica um modo de vida, uma 
maneira de viver; e que é preciso construí-lo a todo o momento, já que 
ele é sempre variável, remanejável, nunca é dado5. São variações na 
relação consigo que constituem pontos de resistência e luta por uma 
subjetividade moderna, como um direito à diferença, direito à variação e 
direito às mutações. 

A luta por uma subjetividade moderna passa por uma resistência 
às duas formas atuais de sujeição, uma que consiste em nos 
individualizar de acordo com as exigências do poder, outra 
que consiste em ligar cada individuo a uma identidade sabida e 
conhecida, bem determinada de uma vez por todas (...) Quais são 
os novos modos de subjetivação, sem identidade, mais do que 
identitários?6

5 Deleuze, G. Espinosa, filosofia prática, op. cit., p. 127.
6 Deleuze, G. Foucault. Tradução de Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Brasiliense, 
1991, p. 123. Deleuze nos aponta que essas questões foram multiplicadas por ele a partir 
dos manuscritos inédito de “As Confissões da Carne”, últimas pesquisas apresentadas 
por Foucault antes da sua morte.



Cuspi  o  coração.

Aqueles  que  escrevem  sabem  o  processo.  

Pensei  nisto  enquanto  cuspia  o  coração.

Só  que  eu  não  estou  à  espera  da  morte  do  meu  amor.

Anais  Nin,  A  casa  do  incesto.  1981

Era  o  quarto  número  606  onde  na  manhã  

seguinte  poderia  ter  acordado  louca  ou  puta.
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__________
19. Corredor 2. 
Foto: Valentina Monti
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Difícil o trabalho do pensamento que possa ser uma prática, e não 
somente a reflexão teórica de uma problemática. Difícil abandonar 
o arsenal de técnicas e manuais dos “bons costumes”, especialmente 
quando se trata de fazer “falar o sexo” e mostrar sua dimensão plástica e 
variável.  

Embora ainda sejamos forçados a acreditar que a sexualidade, 
ocupando uma dimensão considerável da nossa subjetividade, é um 
dado natural e determinado, o que se coloca aqui é a importância de 
percebermos que os lugares de pertencimento e de gênero são espaços 
difusos e mutantes, uma zona de não-conhecimento ou zona de 
promiscuidade (revelada no seu aspecto de multiplicidade de territórios 
possíveis), que se expressa por meio de gestos e atitudes do corpo 
prazeroso que aqui se colocam como possibilidade de uma crítica da 
sexualidade. 

É um corpo que nos constitui na sua dimensão somática, carnal, 
corporal, como construção social e política. É um corpo que devolve 
o uso do prazer como dimensão irredutível a sexualidade e ao sexo/
gênero. Por isso, se desejamos nos aproximar desse corpo é preciso 
partir da dimensão plástica e gestual do prazer como modo de 
constituição da sexualidade. Dimensão que é hoje o deleite do capital, 
sendo, por essa razão, o lugar onde vemos germinar com toda a força 
a potência de vida em seu estado de rebelião e confusão, um corpo 
promíscuo passeando nas zonas de passagem da norma e do direito. 
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