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resumo

Essa dissertação se lança na investigação dos registros discursivos locais produzidos por
grupos queer no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. A despeito disso, não se
restringindo à análise de materiais e produções gráficas de dissidentes sexuais, há também,
em conjunto, um trabalho sendo realizado no próprio corpo do pesquisador por meio da
produção inventiva de uma nova maneira de experimentar sua sexualidade e seu gênero a
partir de dois eixos principais: experimentações no limiar ente arte e vida realizadas no Rio de
Janeiro em conjunto com a artista Anais-karenin, que redimensionaram corporalidades
possíveis e fizeram nascer uma nova expressão não-binária de sexo/gênero; e os trabalhos de
escrita, combinando a produção de um diário de campo de minhas experimentações com a
hormonização “feminilizante” e com os usos das camadas de tecidos, proposição de Anaiskarenin, a uma produção poética, culminantes no livreto intitulado “Canteiro”, que não só é
um fragmento espalhado nesse trabalho, mas o próprio trabalho de pesquisa, de forma que
estudar fanzines sem produzi-los seria confirmar lógicas de pesquisa distanciadas que para
mim não interessam. Sobretudo, meu corpo é um fanzine (uma colagem, uma mescla de
referências heterogêneas); evidencio um corpo-zine.

Palavras-chave: cartografias, resistências, queer.

abstract

This work is cast in the investigation of local discursive records produced by queer groups in
Brazil, Argentina and the United States. Nevertheless, not limited to the analysis of graphic
materials and productions of sexual dissidents, there are also jointly work being carried out in
the researcher's body through the inventive production of a new way to experience their
sexuality and their gender from two main axes: the trials being threshold life and art held in
Rio de Janeiro together with the artist Anais-karenin, who re-dimensioned possible
corporeality and gave birth to a new non-binary expression of sex / gender; and written works
by combining the production of a field diary of my experiments with MTF process and a
poetic production, culminating in the booklet entitled "Site" which is not only a fragment
spread in this work, but the actual research work. Above all, my body is a fanzine (a collage, a
mix of heterogeneous references): a body-zine.

Key-words: cartography, resistances, queer.
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apresentação

Quando uma pesquisa se converte em voltar os olhos para o interior de suas
inquietações não há mais limites que separem o estudado do vivido. Quando iniciei esse
processo de escrita também o fiz ao me reinscrever de outra maneira no mundo, o que
segue me modificando e fez os rumos da investigação se tornarem os da experimentação
de si mesmo. Há muito tempo as questões relativas à identidade me ocupam: seja pelo
fato de ter me cercado de dúvidas a respeito de minha auto-imagem no mundo já muito
cedo, seja por estar ao lado de outras pessoas constantemente insatisfeitas com as
delimitações impostas. A verdade é que vivi e sigo vivendo diferentes estágios de
existência que dou vasão através de experimentações com corpo, escrita e som. As
singularidades encontram suas próprias estratégias para tornar esse mundo habitável.
O contato com maneiras de ser que extrapolassem a normalidade evidente nas
regras da vida comum veio muito cedo: encantamentos produzidos pelas imagens de
dissidentes de sexo e gênero que permearam minha trajetória, criando um corpo novo e
refazendo seu próprio nascimento. O que aqui entendo como queer, sobretudo, diz
respeito à eclosão das singularidades latentes presentes nas subjetividades que escolhem
o processo de inveção de si mesmo a partir de suas práticas. Para muito além de um
conceito ou corrente, interesso-me no que há de insólito no queer - esse aberrante
elemento que nos atravessa.
Esse trabalho se lança na investigação dos registros discursivos locais
produzidos por grupos queer1 no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. As análises
realizadas a partir do material escolhido levam em consideração a definição de
1

Conceito detalhado no primeiro capítulo dessa dissertação. Em todo caso, para efeito de melhor
compreensão, trata-se de um conceito autodefinido para designar pessoas não-heterossexuais e/ou pessoas
fora do código binário de gênero.
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sociedade de controle, na qual o movimento de distanciamento de uma identidade fixa é
o englobado pela característica do homem que se torna divíduo, sempre em processo
contínuo de formação e aberto às modulações identitárias disponíveis e que façam o
capitalismo funcionar. As identidades, mesmo aquelas que já foram consideradas
arriscadas para o funcionamento do capitalismo, passam a ser docilizadas em um
processo de dissolução do anormal, tendo em vista que se seu caráter produtivo
permanecer intocado essa identidade opera o funcionamento pleno da máquina-Estado
(DELEUZE, 2010:226).
A despeito disso, não se restringindo à análise de materiais e produções gráficas
de dissidentes sexuais, há também, em conjunto, um trabalho sendo realizado no próprio
corpo do pesquisador por meio da produção inventiva de uma nova maneira de
experimentar sua sexualidade e seu gênero a partir de dois eixos principais:
experimentações no limiar ente arte e vida realizadas no Rio de Janeiro em conjunto
com a artista Anais-karenin, que redimensionaram corporalidades possíveis e fizeram
nascer uma nova expressão não-binária de sexo/gênero; e os trabalhos de escrita,
combinando a produção de um diário de campo de minhas experimentações com a
hormonização “feminilizante” e com os usos das camadas de tecidos, proposição de
Anais-karenin, a uma produção poética, culminantes no livreto intitulado “Canteiro”,
que não só é um fragmento espalhado nesse trabalho, mas o próprio trabalho de
pesquisa, já que se propor a estudar fanzines sem produzi-los seria confirmar lógicas de
pesquisa distanciadas que para mim não cabem. Sobretudo, meu corpo é um fanzine
(uma colagem, uma mescla de referências heterogêneas); evidencio um corpo-zine.
No desenrolar dos movimentos apresentados descrevo e retomo como se deu
meu entrelaçamento com as redes anarquistas e queer da cidade de São Paulo - através
das quais pude ter acesso à moradia na cidade, amparo afetivo e a possibilidade de
10

realizar experimentações artísticas em grupo. Quando recém-chegado à cidade fui
recebido por uma amiga moradora do CRUSP (moradia estudantil da Universidade de
São Paulo), onde residi por quase um ano na condição de ocupante. Eu a conhecera
virtualmente através de um amigo-afeto gay que só havia ouvido falar de mim por
outros amigos e nosso contato se deu unicamente a partir de conversas pela internet.
Essa cumplicidade nascente das escolhas sexuais e de gênero foi o grande suporte para
que minha ida a São Paulo não só fosse possível, mas para que se tornasse uma
experiência de aprendizado conjunto e do desabrochar de outro corpo - e de outro corpo
de pesquisa.
No momento em que fui aprovado no mestrado acadêmico da instituição não
tinha condições materiais para pagar por uma moradia. Apesar de ter feito, na época,
muitas amizades na cidade através de eventos anarquistas que frequentei (Feira
Anarquista de São Paulo, Liga Juvenil Anti-sexo, Espaço Impróprio), foi a partir de
amizades lésbicas e gays que tive apoio material para chegar e permanecer vivendo
aqui. Talvez a frivolidade das relações nos chamados espaços de esquerda, não muito
afeitos à minha malemolência e falta de virilidade, tenha me direcionado para uma
aproximação de contextos de amizades mais quentes e desejantes. Portanto, em minha
estada por São Paulo foram essas relações entre amigos gays e lésbicas que mantiveram
meu desejo de adentrar a vida cultural das sexualidades desviantes que me cercavam.
Apresentando primeiramente alguns rastros possíveis de emergências do queer
enquanto contraconduta frente às identidades sexuais normalizadas, procuro, em um
primeiro momento, detalhar alguns pontos de erupção da ação de grupos queer e dos
chamados dissidentes sexuais no Brasil, Estados Unidos e Argentina, através de minhas
próprias experiências de contato com tais coletivos e indivíduos e também a partir de
relatos de amigos-afetos que estiveram no EUA e puderam trazer materiais impressos
11

como os zines Gender Strike e Dangerous Spaces e forneceram um panorama mais
tenso dos acontecimentos desabrochados por lá.
Em um primeiro momento, interessou-me medir distâncias entre os movimentos
sociais LGBT que nitidamente demandam uma assimilação de seus sujeitos demarcados
por identidades sexuais e de gênero que se associam às identidades jurídicas e políticas
e tornam-se não só mapeáveis como fagocitados pelos chamados direitos de minorias.
Para tanto, recorreu-se aos grupos de gays, lésbicas e transexuais que expressam em
práticas corporais artísticas um interesse em se distanciar da gama de políticas públicas
do Estado que visam beneficiar à intitulada “população LGBT”. Os grupos anarquistas e
queer escolhidos são o Coletivo Coiote (Brasil), Ludditas Sexxxuales (Argentina) 2,
Manada de Lobxs (Argentina) e Bash Back! (EUA).
Há no primeiro movimento apontamentos sobre as procedências do queer
contemplado como prática política – e só em segundo plano enquanto corrente teórica
estadunidense surgida nos fins de 1980, analisando alguns acontecimentos no que seria
o esboço da história de uma contrassexualidade. Trabalho com a produção artística e
política de coletivos e indivíduos queer brasileiros para elucidar as dimensões do
afastamento em relação aos posicionamentos oriundos das minorias sociais e de suas
reinvindicações políticas. Também, nesse primeiro eixo, exponho alguns apontamentos
conceituais sobre terminologias amplamente utilizadas pelas singularidades queer e
anti-Estado que foram pesquisados a partir dos seus registros discursivos, como a
ressignificação de termos como gay, dyke (sapatão), travesti e o próprio queer.
O segundo movimento se inicia trazendo a discussão sobre as manadas
contrassexuais contextualizando a produção teórica de Leonor (Leo) Silvestre e dos
coletivos Ludditas Sexxxuales e Manada de Lobxs, ambos argentinos, como focos de

2

http://luddismosexxxual.blogspot.com.br/
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produção discursiva sobre contracondutas sexuais que partiram de escritos de Foucault,
Deleuze e Guattari. Leo Silvestre se interessa por deformar os já visitados e revisitados
autores franceses pós-estruturalistas, fazendo-os falar por vezes uma língua estranha e,
de seus próprios métodos de construção do pensamento, fazer nascer figuras aberrantes,
levá-los a olhar para suas próprias cinturas, seus entre-pernas e mais detalhadamente
para o desejo numa perspectiva interior, própria e não mascarada por suas pesquisas
científicas. Leo escreveu um Foucault para encapuchadas3 com a intenção de oferecer
uma constelação de escritos inspirados nas pesquisas realizadas por Foucault que
convidem, como se econtra nítido em seu preâmbulo, à uma festa onde só se pode entrar
aqueles que não possuam apegos às suas identidades. O conceito de manada, como é
assinado o livro ao invés de Ludditas Sexxxuales sugere que quem escreve nunca
escreve só – escrever é um ato coletivo de dar voz à um enunciado coletivo.
Segue-se a análise das manadas e da experiência do nomadismo sexual, a análise
dos fanzines – livretos contendo informações sobre cultura libertária anarquista e
difundidos por fotocópias, por grupos e indivíduos tidos como dissidentes sexuais no
Brasil, Argentina e Estados Unidos. Os dois subitens subsequentes adentram mais
detalhadamente no universo dos fanzines escolhidos para decupagem de suas propostas
políticas, suas chamadas para ação e a própria constituição de redes de
contrainformação que desafiam os dispositivos de comunicação de massa.
O interesse em analisar especificamente os fanzines não só em seu caráter
documental diz respeito a esse tipo de publicação se distanciar do ideal que boa parte
dos livros se ocupam em materializar: uma imagem do mundo. Os fanzines de certa
forma funcionam como vozes dissonantes no espaço: por vezes com limitada circulação,
passam de corpo a corpo em frágeis cópias e irrompem com a sacralidade que envolve

3

Livro assinado pelo coletivo Manada de Lobxs e publicado pelo editorial Milena Caserola em 2014.
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os textos literários e científicos no geral. Sob a superfície de um zine pode se rabiscar o
que quer que seja. Nesse processo e em contato com Angela Donini, que vem me
acompanhando nesse processo de escrita já há algum tempo, a noção de corporeidadeszine surgiu como uma saída para as nomenclaturas gastas nos círculos de sexualidades
chamadas dissidentes. Essas corporeidades-zine deixam-se inscrever por múltiplas
marcas e produzem agenciamentos entre signos díspares em um processo de se
constituir enquanto uma collage existencial.
Por fim, entre, e integrado nos poros do texto, no terceiro movimento procurei
narrativas sobre meus processos artísticos e afetivos no que dizem respeito à
constituição de corporeidades-zines, corpo-zine, a partir das experiência com a
sobreposição de tecidos, do processo de tatuagem e da realização das ações-introjeção
que dimensionaram colagens de imagens e conceitos surrupiados e, quando necessário,
transvalorados. Optei, quando achei necessário, inserir meus textos literários e imagens
de registros de ações e experimentações com um objetivo menor de ilustrar esse
trabalho, interessando- me mais em buscar o que em mim essa pesquisa alterou, para
onde me levou em seu curso e quais encontros e desencontros me propiciou. De certa
forma os trabalhos realizados com a utilização de tecidos que remodelam um corpo para
fora dos limites estéticos heterocentrados e que foram experimentados em parceria com
a artista Anais-karenin, foi a constituição de uma corporeidade-zine, plenamente
experimental e em via de construção perene: um grande canteiro de obras inacabado.
Quando se escolhe abandonar toda e qualquer delimitação identitária não seria algo
como isso que resta, ou melhor, que se inventa?
De uma forma geral o interesse em se debruçar sobre as questões da identidade e
as políticas daí decorrentes se constitui menos pelo interesse em analisar
minuciosamente o funcionamento dos mecanismos de produção de identidades sexo-
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políticas, ainda que isso tenha me ocupado parcialmente durante a elaboração dessa
dissertação. O processo de pesquisa foi primeiramente motivado pelas minhas próprias
angústias em relação ao movimento de assumir uma posição identitária. Passando por
um momento de desencantamento com o universo referencial gay decidi me atentar às
expressões de gênero e sexualidade, em suma, às formas de vida assumidas por corpos
em luta contra sua própria normalização. Nesse momento o termo queer já havia
tomado espaços acadêmicos, artísticos e, mais tacanhamente, até o cenário político no
Brasil. Através de leituras dos trabalhos de Judith Butler escritos nos anos iniciais da
década de 1990, o meio acadêmico teve acesso ao que seria um preâmbulo da teoria
queer, ainda que essa não se trate de um “(...) quadro de referência singular, conceitual
ou sistemático, mas sim uma coleção de compromissos intelectuais com as relações
entre sexo, gênero e desejo sexual” (SPARGO, 2006:8). O desejo sempre latente do
saber científico em produzir o escolar do pensamento, ou mesmo de criar correntes
teóricas que de fato não existem por si só, tornou o queer uma certo departamento de
estudos sobre gênero e sexualidade. Precisamente contrário a esse processo de
assimilação universitária foi o que tomou a postura ética libertária em relação ao corpo e
ao sexo e que fundamenta o queer; dezenas de grupos e indivíduos ao redor da América
Latina questionaram a validade do conceito, inclusive por se tratar de uma noção
importada, em sua grande maioria, dos centros de pesquisa e universidades
estadunidenses. O trabalho da artista Jota Mombaça e sua atuação em cursos
ministrados nos últimos dois anos produz um olhar atento para esse momento de
elitização cultural do conceito de queer, fundamentalmente criado para dar nome ao
sem nome, ao aberrante e incapturável. No último de seus cursos, que Jota Mombaça
intitulou “Desmontando a caravela queer”, realizado no mês de Julho de 2016 no Rio de
Janeiro, a crítica ao conjunto de conhecimentos agrupados em torno da teoria queer por
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seu caráter elitizado que não leva em consideração a existência de corporeidades não
apenas violentadas pelo processo de generificação (atribuição de um gênero no
momento de seu nascimento) ou pela homofobia/lesbofobia, mas também pela
racialização dos corpos marginalizados, pela opressão das populações indígenas e etnias
“minoritárias” em relação ao modelo de homem (e porque não também do homem gay,
da lésbica, do corpo transsexual) europeu e branco. O mesmo pode ser pensando para as
categorias de sexo-gênero dissidentes; o modelo da homossexualidade presente em
trabalhos como de Tom of Finland4, por exemplo, simplesmente não abarca todas as
experiências da homossexualidade masculina, justamente por representar imagens
nitidamente demarcadas pela hiper-masculinização do gay e pelo retrato da virilidade
branca.
Néstor Perlongher seja em sua poesia ou em seus trabalhos de pesquisa enquanto
antropólogo (ainda que muito às avessas da sua área de estudo), nunca deixou de marcar
a potência das figuras inclassificáveis da noite e da prostituição viril urbana, dos clubes
e boates gays e em especial a figura da bicha. Tal esforço, nunca tendo sido ele
nitidamente encarado enquanto um teórico queer, denota uma postura ética em que suas
próprias práticas sexo-afetivas, de escrita e existência, venham dar cor as suas análises
mais formais de grupos e subjetividades urbanas observadas. Perlongher não temeu
mexer no mais abjeto e com isso escancarou suas próprias monstras deixando-as invadir
o campo de sua escrita e pesquisa.
Assim também intento.

4

Tom of Finland foi um artista e desenhista finlandês consagrado por seu trabalho com imagens
homoeróticas em que apresentava personagens encarnando posições de poder desencadeadas pelo
encontro sexo-afetivo entre homens viris.

16

17

emergências queer
.
Essa apresentação começa por marcar rupturas, movimentos de afastamento e
aproximação entre o fastasmagórico eixo sujeito-pesquisa, representação máxima de
outras cadências binárias que regulam os processos contemporâneos de subjetivação 5.
Individualmente ou coletivamente, cada sujeito possui uma modulação de subjetividade
muito particular, segundo a qual gera uma rede de tensões entre afetos, angústias e
desejos. Para Guattari, subjetividade assume contornos provisórios que delimitam as
condições para criação de territórios existenciais que são autoreferenciados
individualmente

ou

coletivamente

(GUATTARI,

2012:18).

Essa

concepção

“maquínica” da subjetividade implode os conceitos psiquiátricos ou da psicanálise, que
defenderia a ideia do funcionamento interno de estruturas de pensamento independente
dos agenciamentos que concorrem para sua formação. O sujeito perde sua centralidade
de agente ativo no processo de subjetivação, de ente privilegiado e abre campo para
transversalidades na relação antes dualista e racional entre objeto e indivíduo: cada
grupo ou sujeito veicula uma modulação das formas de subjetivação, minando as
concepções freudianas acerca do funcionamento da subjetividade.
A subjetividade, na compreensão de Guattari e Rolnik (1996) não é estática ou
sólida, ela é uma produção que não pode ser totalizada ou individualizada
completamente, pois não diz respeito ao indivíduo e sim as suas interações com o meio
social. A subjetividade, portanto, se dá no processo pelo qual o indivíduo não passa de
um efeito provisório, que tangencia os componentes de subjetivação em circulação. Tais
componentes de subjetivação são regulados por instituições, culturas, modos de

5

Aquilo que Félix Guattari (2012) vai forjar enquanto conceito que vise dar conta de diferentes tipos de
agenciamentos aptos a produzirem diferentes formas de subjetivação – uma produção heterogênea da
subjetividade.
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existência. Sempre há o risco desses elementos serem capturados em subjetividades
molares e minarem “processos de singularização”.

O que chamo de processos de singularização é algo que frustra esses
mecanismos de interiorização dos valores capitalísticos, algo que pode
conduzir à afirmação de valores num registro particular,
independentemente das escalas de valor que nos cercam e espreitam
por todos os lados. (GUATTARI; ROLNIK, 1996:47)

A respeito das formas de subjetivação na entrevista “Sujeito e poder” Foucault
compreende as formas de subjetivação enquanto processos pelos quais se constitui um
sujeito ou como alguém “torna-se sujeito” (FOUCAULT, 2011:231). Em seus estudos
sobre o estoicismo e também presentes nos volumes da História da Sexualidade a
temática do cuidado de si aponta para um estudo das formas de subjetivação na
antiguidade clássica, formas que passavam pela lapidação do próprio corpo e que
criavam modos de existência éticos.
Faz-se necessário pontuar algumas visões para uma construção polifônica da
subjetividade, posto que, no decorrer dessa pesquisa, iniciei, talvez, o que seja o fator
mais inventivo para me deter nas questões sobre corporalidades chamadas desviantes
hoje: acontecimento de eu mesmo estar me transformando, num processo de
experimentação, lenta e gradualmente, em meu próprio “objeto de pesquisa” de forma a
desfazer as distinções entre o dentro e o fora no que diz respeito às delimitações entre
aquilo que se propõe estudar e aquele que realiza a investigação – promove-se uma
tensão nos limites do território do que se convencionou chamar da ciência moderna .
Em meados de julho do ano de 2015 administrei, em doses diárias, 100mg de
espironolactona em combinação com 2mg de finasterida, medicamentos de circulação
comercial ampla, um sendo indicado para o tratamento de pessoas hipertensas e o outro
para problemas de calvície. Esses comprimidos em combinação resultam numa espécie
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de substância antiandrógena, que inibe a produção de testosterona nos corpos que a
sintetizam, sendo utilizado por transexuais como primeira etapa do processo de
mudança de sexo, que antecede a administração da progesterona e estrógeno no corpo.
Por si só, esses hormônios, ou antes, bloqueadores hormonais, não produzem mudanças
físicas (morfológicas) que alteram a demarcação social do sexo-gênero designado ao
nascimento. Portanto, são sutis transformações interiores que embaralham percepções
sobre o corpo masculino e me colocam em posição de tensão em relação às práticas
sexuais comumente associadas aos corpos biológicos, inclusive no interior da
comunidade gay (na qual as delimitações de posições a serem tomadas durante práticas
sexuais é central para a produção de identidades de gênero). Exploro a narrativa de
experimentação hormonal de Preciado para sentir as reverberações possíveis da
desprogramação biológica de um corpo no campo das contracondutas políticas.
Ao acompanhar a trajetória de Paul B. Preciado (outrora Beatriz Preciado) em
Texto Yonqui - diário de campo combinado com prontuário médico sobre sua
experiência com a injeção de testosterona em gel em pequenas doses, a produção da
materialidade do gênero: “não se trata de passar de mulher para homem ou de homem
para mulher, mas sim de infectar as bases moleculares da produção da diferença sexual”
(PRECIADO, 2008: 110). Anular a diferença sexual que se funda em um argumento
médico e biológico que faz de hormônios específicos os signos de atribuição de gêneros
binários, que constroem uma morfologia sexual identificável, é um processo que se
desencadeia na interrupção da produção de corpos “generificados”, inventando outros
sexos e gêneros ainda não pensados. Preciado, critica os movimentos feministas de
segunda onda e contesta a reiteração da diferença sexual afirmada por esses movimentos
políticos uma vez que o fundamento da diferença entre os sexos é o principal vetor da
violência inerente ao processo de atribuição de gênero no corpo da criança e que se
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inscreve no social ao longo de sua trajetória. Trata-se de desprogramar o fundamento da
diferença sexual, e com isso certamente implodir categorizações que serviram à corrente
do feminismo essencialista, por meio da utilização de hormônios, “paródias de gênero”
(CARRILLO, 2010: 52), por meio de outras práticas moleculares que não
necessariamente alteram a constituição “biológica” corporal. Nas primeiras linhas de
Testo Yonqui, Preciado afirma que o livro é uma espécie de diário, um protocolo, uma
narração de um processo de hormonização fazendo uso de testosterona sintética, no qual
o próprio corpo da pesquisadora vem a se tornar seu maior campo de experimentação e
escrita.
A automedicação implica pormenores afetivos, jogos internos entre os sentidos,
uma reorganização dos órgãos: o peso desse processo dentro de minha pesquisa atual
com registros independentes de pessoas e coletivos gays, lésbicos e transexuais, foi
decisivo para me incluir com todo meu corpo nesse campo da compreensão ativa dos
acontecimentos que me interessam em sua possível potência de revolta. Preciado
inventivamente cria o conceito de farmacopoder, produzindo uma genealogia breve da
invenção dos hormônios enquanto paródia política. Em conjunto à publicação de Três
ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud, é inventado o conceito de hormônio
pelo doutor Ernest Henry Starling –, e assim se delineia um entre desejo, identidade
sexual e prazer e, advindos do discurso do Estado e da ciência, a materialidade corporal
é esquadrinhada pela produção hormonal, que designa as relações entre sexo e poder.

“O verdadeiro motor do capitalismo atual é o controle farmacopornográfico
da subjetividade, cujos produtos são a serotonina, a testosterona, os
antiácidos, a cortisona, os antibióticos, o estradiol, o álcool e o tabaco, a
morfina, a insulina, a cocaína, o citrato de sidenofil (Viagra) e todo aquele
complexo material-virtual que pode ajudar na produção de estados mentais e
psicossomáticos de excitação, relaxamento e descarga, de onipotência, de
controle total. Aqui, inclusive o dinheiro se torna um significante abstrato
psicotrópico. O corpo adicto e sexual, o sexo e todos seus derivados
semiótico-técnicos são hoje o principal recurso do capitalismo pós-fordista”
(PRECIADO, 2008:32, grifos da autora).
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O poder farmacopornográfico no decorrer do século XX, através de uma
infinidade de dispositivos, foi responsável por materializar conceitos antes circunscritos
nos limites médico-jurídicos (PELBART, 2013:127). Tanto a homossexualidade quanto a
heterossexualidade se tornaram palpáveis, com os hormônios, susbstâncias químicas,
biotipos corporais com o controle desses fluxos realizado pelas multinacionais
farmacêuticas. A partir daí, Preciado pretende mostrar como a produção do corpo gay e
mesmo do corpo straight passa por um investimento da economia capitalista. Para tanto,
faz delirar esses fluxos com incorporações fora do código da normalidade, programada
inclusive para corpos gays, para um uso perverso dos fluxos hormonais e das imagens
pornográficas veiculadas que despontam como ferramentas de construção de um gender
copyleft. “Diante do copyright que as multinacionais detém, trata-se de hackear os
biocódigos de gênero e disseminá-los como códigos abertos para plascticidades vivas”
(IDEM: 129).
Entretanto, a experiência de contato com os zines e sua política de disseminação
livre implode as conceituações que sustentam tanto o copyright quanto o copyleft.
Precisamente porque os zines estão muito mais interessados em fazer falar um anônimo,
ou uma manada irreconhecível, não vai dialogar com as tentativas de tornar propriedade
um conjunto de ideias ou ações. Quando proponho a noção de corpo-zine é
precisamente essa propriedade sobre si mesmo e sobre aquilo que seu corpo pode fazer,
em sua fragilidade, que se desfaz, pois as inscrições e colagens que montam as
corporeidades são fluxos livres que não podem ser estancados e fazer com que os
processos de singularização se tornem regulados. Nos quatro meses de minha
experiência com a introjeção de hormônios, muitos estágios corporais foram acessados
não só a partir do efeito dos medicamentos em meu corpo físico, mas agindo em
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conjunto também havia uma disposição subjetiva para a singularidade, para abrir outros
modos de vida que perduraram após o fim do processo de experimentação.

A maneira encontrada para fazer fluir hormônios estrangeiros ao meu corpo se
deu a partir dos registros escritos em uma máquina de escrever, numa espécie de diário
de campo dos meus afetos internos, da guerra entre hormônios e performances de
gênero que geram terror na máquina normalizadora de corpos, nos quais meus escritos e
publicações venham a constituir uma espécie de cruzamento entre o material analisado e
minha escrita de si enquanto pessoa que experimenta os limites do desregramento de
gênero. Esses trabalhos com a escrita funcionam apenas como registros dos processos
desencadeados pelos bloqueadores de testosterona e pela progesterona em meu corpo:
dão dimensões outras a respeito de processos artísticos e existenciais de se desfazer das
imagens que cobrem nossas corporeidades com significações correntes. Brota nessas
escrituras algo que não é meu: o aparecimento de uma singularidade fugaz, que me
toma e faz a mão escrever que é Maurin K. É Maurin K quem escreve as poesias,
organizadas posteriormente em um livro e que se aproximam do que Paul Preciado
chamou de “um ensaio corporal” (PRECIADO, 2008:15). É Maurin K quem realiza as
ações-introjeções, as derivas urbanas usando camadas de pele-tecido. É Maurin K quem,
em alguns momentos, escreve essa dissertação.
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Com novos ângulos interiores abertos, que permitem à pesquisa se entrelaçar em
minhas próprias veias, líquidos, pele, sangue, com os fluxos corporais incessantes entre
os quais produzo, extrapolo a dura análise de documentações e textos políticos, que
anteriormente me renderam algumas certezas: estar inserido dentro da produção de um
trabalho legitimado cientificamente e naquilo que fui ensinado a compreender como
“objeto” das Ciências Sociais. Enquanto o dito objeto, esse que capturo com meus olhos
nessa distância suficientemente segura; permanece circunscrito em um fora idealizado e
não há entrelaçamento entre o trabalho acadêmico e aquilo que chamo de lapidação de
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si – os processos pelos quais nos formamos ou mesmo nos deformamos frente aquilo
que fizeram de nós. O fora e o dentro se dissolvem quando aquilo que se propõe
pesquisar não é apenas visualizado desde o interior (como um cientista social que é
também químico e passa a estudar laboratórios), e sim quando o próprio interior se
dissolve nos movimentos da pesquisa. Afinal, a pesquisa científica deveria funcionar
antes como um espaço de experimentação de si mesmo, deslocando cada sujeito para
fora da sua própria identidade anterior ao processo de pesquisa, medindo essas
transformações que se operam no interior de cada envolvido. Processo que comporta
redimensionamentos pela constante mutação de quem o escreve. A partir da minha
produção poética em que exponho minha vida enquanto obra-de-arte6 a partir das
experiências com processos de desordem de gênero, crio minha própria terapia
performática com formas inventivas de expressão, que possam, ainda que fragmentadas,
fornecer um esboço desses corpos em construção.

6

Nas análises de Foucault sobre os sistemas éticos antigos e em toda sua História da Sexualidade vão
aparecer conceitos como “arte da existência”, “tecnologias de si”, “práticas de si” e “estética da
existência”. A vida deve, portanto, nesses modelos éticos, ganhar um estilo sui generis, no qual cada
autor-vivente produz (e se produz) como uma obra-de-arte. Nietzsche, na Genealogia da Moral apontava
que é necessário “‘dar um estilo’ ao seu caráter” (NIETZSCHE, 2001: 195) e que vida e arte são práticas
indissociáveis.
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Em um plano mais geral, a pesquisa se lança ao processo de investigação dos
registros discursivos locais produzidos por grupos e indivíduos dissidentes sexuais no
Brasil, Argentina e Estados Unidos, a partir da publicação de fanzines7, especialmente
zines publicados pela rede estadunidense anarquista Bash Back!, dentre os quais destaco
a publicação Gender Strike (não mais em circulação, mas grande parte de seus artigos e
textos se encontram na antologia Queer Ultraviolence) e, no Brasil, especialmente o
material Kafeta Trans8, em três volumes. Procurando linhas de fuga9 que, a um só
tempo, saiam da abundante economia mercantil-editorial e também da política de
difusão de material com reservas de direitos autorais, o material de pesquisa se organiza
a partir de publicações autônomas e autogeridas - os fanzines, nas quais grupos
anarquistas e queer, como o Coletivo Coiote (Brasil), Revista Rosa (Brasil)10, Ludditas
Sexxxuales (Argentina)11, Manada de Lobxs (Argentina), Bash Back! (EUA), entre
outros, fazem da produção de periódicos, traduções, entrevistas e registros de ações o
fogo da difusão de informações que podem criar sociabilidades libertárias e
transterritoriais – encontros entre coletivos e subjetividades não organizados através da
burocracia da militância ou do gesso institucional dos grupos governamentais ou paragovernamentais. Essas “afinidades singulares na diferença” (PASSETTI, 2007:88) são

7

Espécie de caderno de baixo-custo, ligado ao movimento punk e anarquista, com o principal objetivo de
veicular textos informativos e literários que podem e devem ser reproduzidos em vias de aumentar sua
circulação fora do mercado editorial comercial. Muitos textos são traduções ou ensaios críticos
publicados sem consentimento dos/as autoras e refletem escolhas ético-políticas pelo anonimato ou pela
negação da propriedade intelectual.
8

Material
disponível
para
download
em:
http://www.4shared.com/rar/BKlrouMt/Kafeta_trans_1.html?
e
http://www.4shared.com/rar/nHxupi3t/Kafeta_trans_2.html?

Kafeta
Kafeta

trans
trans

#1
#2

-

9

Utilizo o conceito de linha de fuga (DELEUZE; GUATTARI, 2012:103) para designar um componente
de alguns agenciamentos que escapa do código binário de funcionamento da sociedade (nas esferas da
macropolítica e da micropolítica). Esse componente nega a codificação binária dos fluxos, e no caso do
sexo-gênero, faz emergir “mil pequenos-sexos” (DELEUZE; GUATTARI, 2012:99).
10

http://www.revistarosa.com.br/

11

http://luddismosexxxual.blogspot.com.br/
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conjuradas e se desfazem com rapidez, produzindo rastros que apontam para a
dissolução da sociedade, inventando constantemente maneiras de se relacionar entre si e
com o fora. Nesse âmbito, inscreve-se minha própria produção literária, a partir da
organização dos experimentos poéticos que insiro como cápsulas no decorrer da
dissertação, funcionando como reflexos de minhas investidas nos escapes possíveis ao
sistema sexopolítico, também em caráter experimental a partir da ingestão dos
bloqueadores de testosterona e da experimentação artística através das ações-introjeção,
uma prática proposta pela artista Anais-karenin em que dois ou mais corpos promovem
um encontro onde um desses se introjeta no outro, a partir de elementos como o circuito
pele-tecido, tecido-planta, tinta-pele, que acionam devires inomináveis. A proposta
dessas ações é se distanciar da linguagem da performance que implica necessariamente
reinventar em um espaço-tempo determinado. Nas ações-introjeção o principal vetor
que mobiliza os corpos é o estabelecimento de um contato mais sutil entre as
singularidades que se criam a partir do encontro e não se há programa, plano, ensaio ou
acordo. Abre-se um campo de possibilidades pela introjeção de Anais-karenin a partir
dos objetos relacionais que cria com os corpos que convida a realizar a ação e açãointrojeção é acontecimento. É um corpo coletivo que é, ao fim, um só. Essas ações
ocorreram entre 2015 e 2016, no número de seis ao todo, das quais pude participar de
todas. Foram realizados registros em fotos, que apresento nesse trabalho e em vídeo,
disponíveis online em um CD anexo à dissertação. A ação-introjeção me inscreveu de
outra forma no espaço e me fez escrever de outra forma.
Em um nível molecular da ação de experimentar a criação de novas
corporeidades não apenas os hormônios e as escolhas sexuais foram trabalhados como
ferramentas disponíveis de dessubjetivação, promovendo rachaduras na própria autoria
e na propriedade sobre si mesmo. As práticas chamadas sexo-dissidentes podem
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funcionar como motores que ligam caminhos para outras formas de subjetivação; mas,
ainda, o caráter identitário que conduz a maioria desses processos acaba reescrevendo
um nome para o que é inominável. Portanto, outras ferramentas de dessubjetivação
foram pesquisadas, passando por campos artísticos e literários e investigando trabalhos
de poetas trans, como Susy Shock12 e artistas visuais ou performers interessados em
processos de dessubjetivação.

¿Qué soy? ¿Importa? Siempre hay alguien que lo preguntaba
esas noches de arte luminoso de la Casa Mutual Giribone a donde el límite del escenario
se iba haciendo tan finito.
“Soy arte”, digo, mientras revoleo las caderas y me pierdo entre la gente y su humo
cigarro y su brillo sin estrellas y su hambre de ser.
Travesti outlet,
bizarría del ángel
o el cometa que viene a despabilarte el rato que estemos, el rato que nos toque en suerte
transitar, mientras La Garnier desgarra su canto a puro inglés narco-anarco-arco (pa´que
el imperio lo entienda en su propio idioma).
Hay máquinas-machines que nos abruman, algunas hasta suplantan el hambre del amor,
el olor del amor, el color del amor, el dolor del amor,
y yo no quiero eso.
Se me salió un taco,
se me corrió el rímel,
se me atascó la voz,
pero nunca el sueño.
Pajarito de Vonnegut en Paternal
cada “Noches Bizarras” crecemos y no importa qué somos, si alcanzamos a poder
serlo… el resto es máquina
y yo no.
Soy, de Susy Shock retirado de "Poemario Transpirado"
(ediciones Nuevos Tiempos, 2011)

12

Susy Shock é uma multi-artista transsexual argentina que trabalha com poesia numa perspectiva
monstruosa e que desfaz o humano e hibridiza espécies.
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Em meus próprios percursos os trabalhos com tecidos desenvolvidos por Anaiskarenin, especialmente aqueles que ela nomeia habitações, permitiram que outras
relações fossem estabelecidas entre meu corpo e aquilo que o molda, que o veste e
reveste em significados sexualmente normalizadores; criaram a um nível molecular uma
reviravolta na compreensão dos gestos do corpo. Durante algumas experiências
corporais propostas por Anais, envolvendo o uso de peças descodificados em sexogênero, as possibilidades de costurar outros sentidos para a ação mais cotidiana se
tornaram reais. Durante um dos trabalhos intitulado 1 mês passei esse período de tempo
utilizando apenas habitações costuradas pela artista, sendo produzida uma por semana,
só podendo utilizar a mesma peça durante o tempo de confecção da próxima. As derivas
feitas pela região central cidade do Rio de Janeiro ou em atividades diárias comuns
durante o tempo de duração desse trabalho me renderam percepções que extrapolam a
simples menção homofóbica ou do encaixe no que se chamaria travestismo; vivi
encontros e aproximações surgidas de situações de estranhamento mais profundo. No
olhar das pessoas algo se delineava: parecia haver um constante espanto em se defrontar
com uma ausência do caráter humano que a utilização das habitações inspirava a partir
da experiência de vestir sobreposição de camadas (qual é a verdadeira pele?) ou peças
com possibilidades de modulação da forma.
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Em vista disso se torna mais tangível o exercício de mapear produções de
discursos locais na área de grupos insurgentes queer, que se posicionam reatualizando o
sistema sexopolítico vigente e a partir das quais, produzem redes de informação onde
circulam contrainformações. Sexo e política se conjugam, na análise de Preciado
(2011), através da constituição de um conjunto de dispositivos médico-jurídico,
responsáveis pela normalização das identidades sexuais enquanto mecanismo de
controle da vida, portanto, como mecanismo biopolítico. A partir da noção de
sexopolítica um duplo movimento passa a existir: o sexo (a sexualidade, as identidades
sexuais, as práticas sexuais, a feminilidade/masculinidade) enquanto alvo, produção
incessante dos mecanismos do poder que passam ao governo das condutas; mas
também, o sexo enquanto potência criadora, “(...) os corpos e as identidades dos
anormais como potências políticas” (PRECIADO, 2011:12). É nesse sentido que
Preciado retoma a análise da proliferação de discursos e práticas sobre o corpo sexual
no início do século XX para promover uma “inversão” na noção de sexualidade
enquanto prática disciplinar – e aí vai retomar John Money e outros médicos que foram
os primeiros responsáveis pelo uso do conceito de gênero para designar as modificações
morfológicas em crianças intersexo e em transexuais.
Ocupo-me em compreender de que forma se torna urgente fazer emergir um
mapa que possibilite produzir uma cartografia. Preciado no artigo Cartografías queer,
aponta que é necessário, antes de se lançar à tarefa cartográfica, indagar-se sobre as
possibilidades de se produzir uma cartografia numa época “pós-sexual”. Se a tarefa de
produção de uma cartografia se basear na diferença sexual, ou seja, na identidade sexogênero, funcionará apenas como uma espécie de taxonomia na qual o cartógrafo se
abstém de sua posição identitária para produzir uma suposta neutralidade. O que carrega
de perigo nessa cartografia é que facilmente pode virar um “ato de vigilância”,
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convertendo esse conhecimento em material para fazer funcionar dispositivos de
controle e “convertendo-se em um arquivo de vítimas que mais que criticar a opressão,
termina por estetizá-la” (PRECIADO, 2008:3). Até que ponto uma cartografia pode
recuperar as identidades de sexo e gênero e as localizar em guetos teóricos? A
cartografia desterritorializada que propõe Deleuze e Guattari (2012) não recupera
identidades molares, não a reinscreve em territórios fixos estabelecidos; acompanha-se,
ao cartografar, uma geografia móvel onde o próprio pesquisador-cartógrafo esta em
constante movimento.
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Acerca da distinção entre o mapa e o decalque ou a fotografia, nas páginas sobre
o rizoma em Mil Platôs, algumas considerações opõem a produção de um mapa à
produção de decalques (cópias) na medida em que o mapa se baseia numa
experimentação real que possibilita diferentes fluxos (fluxos sexo-afetivos, fluxos
rebeldes, fluxos teóricos) se conjugarem, permitindo uma síntese entre campos que
libera conexões antes inauditas (DELEUZE; GUATTARI, 2011b: 30). Portanto, por ser
uma característica do mapa poder ser revertido, desfeito, montado infinitas vezes em
diferentes combinações, as redes de conexão entre tais grupos e indivíduos, que
possibilitam haver câmbio de informações, táticas, estratégias de combate entre essas
subjetividades dissidentes sexuais atuantes; como se produz um agenciamento coletivo
de enunciação13 no ínterim das relações de amizade a partir do enfrentamento às
condutas normalizadas no interior do capitalismo.
Pensar o decalque me interessa sobretudo pela possibilidade de reversibilidade
de suas inscrições, sempre cambiáveis. Anais-karenin em seu processo de gravar as
peles por meio da tatuagem prescinde do uso do decalque, uma vez que a as marcas, que
é o corpo que diz, que revela as marcas, que extrapola a pele para dar as dimensões que
serão registradas. a pele, a história contada é o próprio decalque”14. O Processo de
realização dessa marca veio do desejo de produzir uma cartografia afetiva, na qual a
artista, uma “leitora de olhos fechados, [onde] vejo o decalque e apenas passo por cima
do que vejo, sinto. contornando o contorno da vida”.
Assim experimentei no desenvolvimento do trabalho artístico junto de Anaiskarenin e nas ações que realizamos em conjunto sempre essa disposição do decalque,
13

Aqui entendemos Agenciamentos coletivos de enunciação enquanto processo pelo qual a subjetividade
deixe de ser individuada e devém coletiva, que se desenvolve para além do indivíduo e cria um “território
existencial autorreferencial” (GUATTARI, 1992:19).
14

Trecho de um escrito de Anais-karenin em uma de nossas conversações sobre os processos de gravar
peles.
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inclusive presente na sobreposição de camadas de tecidos que entram em contato com a
pele e a refaz. O escrito abaixo foi parte integrante do livro de artista Habitações do
corpo de Anais e descreve sucintamente as primeiras impressões após realizar a imersão
de um mês utilizando peças feitas para abrir singularidades.
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A crítica queer ao LGBT começa por demarcar uma diferença de terminologia,
posto que as instituições políticas do Estado vêm adotando a sigla como um grande
“guarda-chuva identitário” que reúne experiências de sexo, sexualidade e gênero
distintas. O Termo LGBT propõe criar uma estabilidade através da fixação em
identidades de gênero ou sexuais para criar uma dinâmica representativa que funda, por
último, identidades políticas afeitas ao governo democrático das condutas. Segundo o
artigo já citado veiculado pela revista anarquista Black and Pink Attack, é evidente,
através da história da construção do termo LGBT, que o mesmo pretende ser uma sigla
aglutinadora: do GLS (gays, lésbicas e simpatizantes), à adição da bissexualidade,
posteriormente, a inclusão da transexualidade (LGBT) e sua mais recente atualização
conta ainda com transgêneros e travestis, acoplando-se ao “T”.
As pesquisadoras Regina Facchini, colaboradora do PAGU-Unicamp, e Isadora
Lins França, comentam que a sigla GLS surgiu no Brasil no início dos anos 90 como
alternativa ao que nos países de língua inglesa se convencionou chamar de gay friendly
– basicamente designava espaços ou serviços em que pessoas gays15 eram bem-vindas.
Portanto, o GLS também tinha uma estreita relação com a criação de nichos de mercado
para a comunidade gay e permitia a incorporação de um público heterossexual
“moderno” sem grandes preconceitos. Muitas metamorfoses acompanharam a sigla que
designa o sujeito político do movimento, sendo notáveis os momentos de incorporação:
“Assim, em 1993, ele aparece descrito como MGL (“movimento de gays e
lésbicas”) e, após 1995, surge primeiramente como um movimento GLT
(gays, lésbicas e travestis) e, posteriormente, a partir de 1999, começa a
figurar como um movimento GLBT – de “gays, lésbicas, bissexuais e
transgêneros”, passando pelas variantes GLBT ou LGBT, a partir de
hierarquizações e estratégias de visibilização dos segmentos” (FACCHINI;
FRANÇA, 2009:62/63).

15

No caso da língua inglesa o termo gay designava não apenas homossexuais homens, mas também
lésbicas.
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Se o sexo entrou definitivamente no cálculo do poder há pelo menos três séculos
(FOUCAULT, 2011:61), por meio da produção de saberes científicos a seu respeito e
do controle da conduta sexual regulada por padrões de identidade, hoje, assiste-se à
proliferação de discursos variados que defendem o direito à multiplicidade. A
ramificação das experimentações entre corpos e sexualidades em novas identidades
sexuais e de gênero incentivou os processos de assimilação das sexualidades desviantes
a partir da luta por diretos sociais e civis no interior das agendas democráticas das
sociedades de controle (BAROQUE; EANELLI (orgs.), 2011:345 e DELEUZE,
2010:226).
Em vista desse acontecimento recente, culminante em mega-eventos financiados
pelas economias capitalistas e seu empresariado, ora como criminalização das práticas
discriminatórias (homofobia, transfobia, lesbofobia), ora como reificação de
determinadas identidades de sexo e gênero (como o grande exemplo a Parada da
Diversidade ou do Orgulho LGBT realizada nas grandes capitais brasileiras e planeta
adentro), insurgem os corpos não-catalogados que se unem em coletividades anônimas
em busca de práticas subversivas de confronto à indústria da produção da
homossexualidade enquanto identidade rentável ao mercado, ou ao que chamaram
comumente de pink money16. Declaradamente, grupos estudados como o Coletivo Coite
no Brasil (que posteriormente se desdobrou no Coletivo Vômito), o Ludditas
Sexxxuales na Argentina e a rede Bash Back! não só assumem práticas anticapitalistas
como ação direta contra instituições do Estado e corporativistas que regulam as
condutas de sexo e gênero como também questionam a inserção das demandas de
direitos sociais da chamada “população LGBT” nas agendas de direitos de minorias das

16

Uma tradução literal seria “dinheiro rosa”. Termo que faz alusão ao poder monetário da chamada
“comunidade homossexual” e funciona como uma espécie de termômetro do potencial do mercado
consumidor gay.
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secretarias de saúde ou de segurança pública. O Coletivo Coiote abre a discussão sobre
a racialização da miséria17. A esse respeito, os artigos críticos publicados na revista
estadunidense Pink and Black Attack (v. 5), apresenta um panorama dos avanços em
políticas públicas que produzem efeitos de assimilação no EUA – justamente as quais
uma perspectiva queer anti-Estado se ocupa em desmantelar.
“Assimilacionismo, em um contexto queer, é representado pelas grandes
campanhas, pelas organizações reformistas. (...) Assimilacionismo, então,
procura integração ao capitalismo e ao poder estatal em troca de ser leal. O
movimento LGBT é, dessa forma, em seu todo, um esforço assimilacionista”
(BAROQUE; EANELLI (orgs.), 2011:345).

No final de 2013 foi lançado um breve balanço do andamento das políticas
públicas para minoriais sexuais realizado pela Coordenação de Políticas LGBT de São
Paulo. Em seu início o documento alerta: a antiga Coordenação de Assuntos da
Diversidade Sexual passou a se chamar Coordenação de Políticas LGBT. O documento,
assinado por Julian Rodrigues, coordenador da sessão, aponta realizações de eventos e
medidas legislativas (chamadas de “ações estruturais”) com dois focos principais:
combate à homofobia, através da produção visual a decorar a cidade, e da instalação de
centros de referência e atendimento LGBT. Fica ainda explicitado o apoio do governo
municipal às edições da Parada do Orgulho LGBT e ainda a “requalificação” do Largo
do Arouche e adjacências. Esses pontos já se encontravam elencados no plano de metas
da Prefeitura de São Paulo em consonância com os Objetivos Estratégicos da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Essas operações do governo da cidade
podem ser contempladas pela crítica realizada por urbanistas e sociólogos em torno da

17

É emblemática a ação realizada pelo Coletivo Coiote em frente a um shopping na zona sul do Rio de
Janeiro na qual um manequim adornado com as grandes marcas de grifes europeias é queimado. Outras
ações
estão
documentadas
em
vídeo
e
podem
ser
acessadas
em:
https://www.youtube.com/channel/UCGJnkUho7mjphYVVb6FnhuA. Acessado em:22/07/2016.
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noção de gentrificação18, de forma a compreendermos a experiência de modificação
estrutural de uma área urbana antes considerada degradada pelo caráter de seus
frequentadores em uma região sofisticada e pronta para atender aos desejos dos corpos
que tem livre circulação pelo espaço da cidade. A estética da marginalidade e da miséria
se converte em um atrativo imobiliário que reconduz ao ciclo da periferização dos
corpos abjetos, drogados, indigentes, que beiram a morte. Basta observar nos últimos
anos as modificações ocorridas na região de Santa Cecília e da Vila Buarque no centro
de São Paulo, que acoplam agora atrativos para uma juventude sadia, politizada e
vanguardista em nome da exclusão real e material dos habitantes anteriores da região.
Obviamente esse não é apenas um exemplo ilustrativo, pois a proximidade da área
comentada ao Largo do Arouche e de toda a zona do sexo descrita por Perlongher em O
negócio do michê tem implicações políticas que não são acidentais19.
Em todo caso, o campo de análise se delimitou a partir da escolha de grupos
brasileiros, argentinos e estadunidenses que manifestam contracondutas em combate aos
dispositivos de produção e manutenção das sexualidades normalizadas. Foucault, em
sua análise sob o conjunto de técnicas de governo que compunham o poder pastoral,
circunscreve a conduta em um campo duplo: conduta é tanto o ato de conduzir
(condução), quanto um “se conduzir”, maneira de se portar frente ao ato de condução
(FOUCAULT, 2008:257). O pastorado é tomado como uma forma de poder que possui
a conduta como alvo - produzindo um regime de governo sobre ela, e que, por fim,
deixa entrever a ambiguidade acima descrita do próprio termo: resistências e revoltas
inerentes ao movimento pastoral, que objetivam a criação de outras condutas, emergem

18

O termo foi criado pelo sociólogo britânico Ruth Glass em 1964 e, posteriormente, ganhou relevância
nos estudos de sociologia urbana na Inglaterra e em outros países europeus que tiveram suas cidades
reconstruídas no pós-guerra.
19
A esse respeito ver a dissertação e Amina Mayumi Urazaki Costa, Sexo sob controles: da liberação ao
sexo seguro. PUCSP, 2013.
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enquanto força reativas (a esse respeito Foucault detêm-se no Luteranismo como a
grande revolta da conduta que o Ocidente conheceu). Entretanto, com a atualização do
poder pastoral realizada pelas técnicas de governo político no exercício da
governamentalidade, situada no final do século XVII, as conduções de condutas “não
vão se produzir tanto do lado da instituição religiosa, e sim, muito mais, do lado das
instituições políticas” (FOUCAULT, 2008:261).
Os contraposicionamentos políticos existentes nas sociedades disciplinares, que
emergiam das resistências avessas aos poder soberano e à disciplinarização das
condutas, criavam realidades, utopias nas quais a experiência da disciplina se dissolvia
em relações livres entre diferentes. Entretanto, a partir de uma leitura da análise
deleuziana das sociedades de controle e as metamorfoses que essa opera no campo dos
dispositivos antes adotados pelo poder pastoral e disciplinar, a noção de contraconduta
passa a ganhar dimensões das lutas que buscam um poder que não estejam associados
ao princípio da soberania, mesmo que ainda haja a possibilidade de se reatualizar o
direito moderno e, portanto, a produção de um direito (FOUCAULT, 2002). Em linhas
gerais, as contracondutas adotadas por grupo queer como o Coletivo Coiote e o Bash
Back! podem ser delimitadas, como forças contrárias à assimilação das forças
produtivas, ainda que desejem outra forma de operá-las, segundo suas próprias
necessidades políticas e afetivas. Os grupos queer não-assimilacionistas citados acima,
aos quais me dediquei mais afundo nessa pesquisa, buscam criar antiposicionamentos
políticos a partir da ação direta, da expropriação e, no caso específico do Coletivo
Coiote, através da vida nômade, evitando que sejam realocados como sujeitos de direito
e portadores de identidades políticas, se gênero, de orientação sexual. Os
antiposiconamentos procuram criar condutas não controláveis e expressar o
ingovernável, como apontou Passetti, “um antiposicionamento em busca de um direito
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anticontrole e diante da vida como alvo remete ao ingovernável. E este espaço é o
espaço da revolta, de trazer incômodos para os moderados e bloquear capturas de nossas
existências dividuais” (PASSETTI, 2011: 139). Os antiposiconamentos procuram criar
condutas não controláveis e expressar o ingovernável, como apontou Passetti, “um
antiposicionamento em busca de um direito anticontrole e diante da vida como alvo
remete ao ingovernável. E este espaço é o espaço da revolta, de trazer incômodos para
os moderados e bloquear capturas de nossas existências dividuais” (PASSETTI, 2011:
139).
Boa parte do material foi escolhido por indicações furtivas e por redes afetivas,
contendo relatos de experiências pessoais de práticas corporais insubordinadas, de
traduções livres de textos ainda não conhecidos em português. Esses zines circulam em
entre amigxs20 e, simplesmente, não poderiam deixar de serem vistos. Nesse ínterim,
minha produção literária aparece como uma chave para acessar uma via menos
“informativa” desses materiais. Longe do registro catalogado dos materiais impressos
sobre os quais me debrucei, vivi e vivo essa pesquisa enquanto campo para
experimentações de um corpo fluido, transcorrendo sobre minhas modificações
corporais e o registro poético de que delas criei, aproximando-me dos zines também
enquanto produtor de material sobre experiências de dissidência sexual.
A utilização do termo “dissidência”, para designar formas de revolta ao controle
das condutas sexuais e de gênero em foco, exige um detalhamento. A dissidência não
recoloca em face à conduta normalizadora uma nova conduta (libertadora,
transgressiva), mas, antes, pretende uma recusa generalizada de qualquer forma de
conduta, permitindo o aparecimento de um vácuo nas técnicas de governo que não só
20

Opto pela utilização do “x”, ao invés de demarcar no masculino ou no feminino os pronomes pessoais,
como estratégia para criar a possibilidade de uma linguagem que não se insira nos códigos binários de
gênero.
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desestabiliza, mas estabelece uma relação perigosa de efeito com o poder pastoral. Para
Foucault o abandono do termo “dissidência” é estratégico, especialmente em um
momento em que as forças reativas tendem em transformar-se em assimilação ao
interior do jogo político. Para tanto, Foucault propõe a utilização de “contraconduta”. O
que me interessa substancialmente na utilização da palavra (essa um pouco torcida em
um neologismo) é a discussão sobre a possibilidade do termo abandonado “dissidência”, carregar em si, inclusive pela tradição militante e partidária, a
possibilidade de criar a imagem reificada do “dissidente” e, portanto, daquele que toma
posição consciente (que, ao meu ver, careceria do desenvolvimento de uma
“consciência política”) diante da condução da conduta. Foucault vai habilmente mostrar
que a recusa do termo permite se ater ao componente central da revolta ao regime das
condutas: a contraconduta. Escolho, portanto, utilizar contraconduta ao me referir às
práticas de enfrentamento às condutas de sexo-gênero normalizadoras que me proponho
a analisar.
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enfrentamentos

Atenho-me aos deslocamentos produzidos nas resistências de grupos queer21 na
atualidade que, operaram uma transvaloração das categorias de identidade de sexogênero, a partir de uma perspectiva rebelde em relação a essas, e que acentuaram as
materialidades corporais fora da norma para dentro da política. O queer, em especial as
práticas sexo-afetivas que suscita, desloca a imagem da homossexualidade do campo da
normalização identitária. Anteriormente ao aparecimento do queer enquanto corrente
teórica nos Estados Unidos durante os anos 1990, a partir das pesquisas empreendidas
pelo gender studies, outras práticas sexo-dissidentes operaram modificações na
construção de uma pacificação gay a partir do surto epidêmico do HIV. O trabalho de
uma cartografia bicha, elaborado por Jésio Zamboni (2013) propõe que o corpo sexuado
da bicha insurja contra a normalidade da identidade gay e coloca em jogo a
materialidade corpórea em detrimento da identidade política designada. Pensar a bicha,
no caso de Zamboni, é se ater a um modo de vida e não a uma tipologia; é urgente para
fazer eclodir a experimentação singular da diferença, esquivando-se da concepção da
sexualidade enquanto demarcação do sujeito que inaugura uma diversidade de
conhecimentos e regulações decorrentes.
Ao considerar que a utilização das categorias médicas para a produção de
identidades quaisquer funciona como um sistema de produção de subjetividades sexuais
e, portanto, inscreve em cada corpo uma determinação identitária específica que age
sobre ele enquanto um dispositivo de poder, indivíduos queer, organizados em

21

No prefácio da antologia da rede de ação Bash Back! consta uma definição possível do termo: “Nós
vemos queer como a dissolução das identidades sexuais e de gênero. Queer é a negação de identidades
fixas. É uma guerra contra todas as identidades. Em consonância com a tendência Bash Back!, para os
usos dessa antologia queer significa trans porque o binarismo de gênero é inerentemente opressivo”
(BAROQUE; EANELLI, 2011:.9).
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coletividades ou sós, ocupam-se em agir anonimamente para dar vasão as seus projetos
por uma vida autêntica na construção política de seus corpos: não mais identidade, não
mais luta pela igualdade de direitos ou ainda pela diversidade sexual, confortavelmente
localizada na agenda política representativa. Numa atitude nietzschiana22 de afirmação
da vontade de potência, que realiza a afirmação de suas forças a partir da diferença,
queers radicais procuram fazer da negação uma potência secundária, e não permitir
espaço ao niilismo reativo do ativismo revolucionário. O desejo de reinventar seus
modos de vida é perpassado pela urgência de reinventar seus corpos. Portanto, as forças
ativas de criação de outros modos de vida pode ser o fator que inaugura o desejo queer
de perpassar espaços fora da normalidade, opondo-se a essa apenas em caráter causal.
A partir de tais considerações, a luta social que se descola da política identitária,
ganha novas formas a partir da crítica às modulações LGBT. Pautado na conquista de
direitos sociais que assegurem a existência de uma vida em sociedade para essas
corporalidades, os movimentos sociais LGBT se ocupam em formular novos estatutos
legislativos para a proteção dessas identidades sociais ou para a criminalização dos atos
de violência direcionados a gays, lésbicas, transexuais, travestis e transgêneros, mas que
ainda assim mantém distância de uma crítica radical ao funcionamento do Estado e de
suas instituições – antes, o sustentam em uma atitude de profunda conformidade política
com a democracia representativa e participativa. O Coletivo Coiote e o Bash Back!
apresentam, objetivamente, uma disposição anti-estatal ao construírem críticas aos
programas de assistência destinados à população LGBT e seus agenciamentos
totalizantes e identitários que não suprimem, desde um ponto de vista micropolítico, os
anseios e ambições desses. Mais especificamente, grupos queers anarquistas como os
22

Em sua análise de conceitos nietzschianos, Deleuze (2009) opõe forças ativas, que afirmam e
subjugam, das forças reativas, que se adequam e provocam regulações. As primeiras, próprias da vontade
de potência, são contrários ao niilismo reativo e a negação como primeira instância de um
posicionamento livre. Ao contrário, é na afirmação da vontade que essas forças ativas encontram sua
maior vasão.
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dois citados acima procuram associar as opressões de sexualidade e gênero com os
mecanismos da governamentalidade, procurando uma relação entre o fim do Estado e a
livre expressão dos sexos, sexualidades e gêneros em miríades de corpos. Isso fica
evidente em seus escritos (como o fanzine do Coletivo Coiote que trago para esse
trabalho e na compilação de textos do Bash Back! contemplada) e em suas ações (tanto
aquelas que dialogam com linguagens artísticas quanto as ações feitas nas ruas
associadas ao black block e ao pink block). Fazer uma distinção entre o queer e um
queer anarquista nesse ponto se torna essencial para compreender movimentos recentes
da condensação do queer compreendido como estilo de vida associado à chamada
comunidade gay. A despolitização do queer é um processo que ocorre gradualmente ao
observarmos como o conceito vem se tornando uma nova identidade para as
corporeidades que não se encaixam nos estereótipos do LGBT. Precisamente a proposta
e ação do queer anarquista diz respeito a retomar a potência de revolta dessas
corporeidades convidando-as a olhar para a tríade composta por Estado, mercado e
ativismo como agentes de assimilações. Nos materiais compostos pelo Coletivo Coite
fica evidente a implosão dessa máquina de produção de identidades pacificadas e um
convite à “guerra contra a heteronorma” é o principal vetor de força em suas práticas. O
ensaio “Queering Anarchism: rethinking postestructuralist possibilities and the politics
of identity”, publicado em fanzine, pode ser um bom ponto de partida para compreender
como essas coletividades e singularidades pretendem “kuirizar” o anarquismo: em
outras palavras, exercitar uma atitude urgente que é a de anarquizar os anarquismos
(PASSETTI, 2008:115).
No Brasil já há algum tempo a contracultura gay e lésbica vem desmantelando as
engrenagens da máquina binária de produção de corpos. Sem pretender demarcar um
ponto de eclosão dessas práticas e considerando que meu contato com práticas radicais
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dentro do queer se deu desde os acontecimentos da Marcha das Vadias em agosto de
201323, a partir do qual se desvelou, ao menos para mim, um cenário de lutas políticas
nômades no que se inscreve nas revoltas dentro do sistema sexo-gênero (mas também
um ano marcado por intensos confrontos entre coletivos e indivíduos livres anarquistas
contrários às medidas políticas do Estado) que se ocupam em demarcar seu espaço de
fora da política representativa e participativa adotada pela maior parte de organizações
em defesa dos direitos LGBTTT. À sigla LGBT, somam-se mais fragmentos identitários
que provem a unificação da singularidade: travestis e transgêneros. A experiência da
diferença é politicamente comprimida pela necessidade da localização de um “eixo
comum” que coloque lutas distintas em um mesmo campo de ação.
Esses acontecimentos não demarcam um início ou alguma eclosão dessas
práticas e pensamentos sobre a radicalidade assumida em posturas de identidades
marginais que fizeram o queer cruzar com as questões de raça e da racialização da
subalternidade, das políticas de migração, do pensamento pós-colonial e da miséria
social. O Coletivo Coiote, bem como o trabalho da artista e pesquisadora Jota Mombaça
podem sem compreendidos como esforços nesse sentido de tornar o queer mais kuír
(esssa proposta de Jota Mombaça pode ser encontrada em seu “Kurso Kuir –
Perspectivas Mestiças”).

23

A Marcha das Vadias é um movimento organizado por feministas que atua desde 2011 em Toronto e
teve sua versão brasileira no mesmo ano. Promove a discussão sobre abusos sexuais e violências de
gênero que incidem sobre os corpos femininos, criticando a “cultura do estupro” e outras violações
machistas. Em 2013, no decorrer da marcha no Rio de Janeiro, membros do Coletivo Coiote realizaram
uma “ação pornô-terrorista” utilizando imagens sacras que repercutiu de forma ampla midiaticamente e
apontaram para outros caminhos de combate ao sistema sexo-gênero. O registro audiovisual da
performance pode ser acessado aqui: <https://www.youtube.com/watch?v=1nZMk--mdKs>.
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Capa do primeiro volume do zine “BORRA queer”. Coletivo Coiote, Rio de Janeiro,
2011.

Interior do primeiro volume do zine “BORRA queer”. Coletivo Coiote, Rio de Janeiro,
2011.
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Durante o ano de 2013 conheci, em um evento na moradia estudantil da USP,
alguns membrxs do Coletivo Coiote, que funciona como uma plataforma nômade de
produção de performances artístico-políticas em vias de dissolver normalizações sexuais
e de gênero. Elxs se organizam de forma descentralizada, produzindo fanzines e
manifestos queer, vídeo-performances e entrevistas, além da presença física coletiva
que remonta às gangues gays de Nova Iorque, mostradas no filme-documentário Paris
Is Burning (1990), de Jennie Livingston24. O Coiote esteve presente nos principais
eventos acadêmicos e artísticos que remetiam ao queer no Brasil (Desfazendo gênero
[UFBA, 2015], SSEXBBOX [São Paulo, 2015], etc.,) além da organização de
performances e ações artístico-políticas como na Virada Cultural de São Paulo em 2014
e na ação Xerecas Satânicas na Universidade Federal Fluminense (UFF) em Rio das
Ostras em 2014, organizando uma espécie de programação paralela ao evento que
tangenciavam, sempre ressaltando o caráter elitizado das discussões teóricas sobre
gênero e sexualidade.
O Coletivo Coiote se utiliza de uma transvaloração daquilo que denominam
“estética da violência”, fazendo aqueles que sofrem as violências do Estado em maior
intensidade, seja por exibirem corporalidades subalternas ou por optarem por modos de
vida resistentes, deslocar-se da condição de vítimas para retomar a ação ativa. O
Coletivo Coiote, em suas vivências enquanto bando de queers periféricos insere uma
crítica ao caráter colonizador dos conhecimentos no campo das dissidências sexuais25.
Para o coletivo a primazia da utilização de conceitos e referências teóricas advindas dos
24

O filme pode ser assistido em: https://www.youtube.com/watch?v=hedJer7I1vI .

25

É possível visualizar a crítica pós-colonial em muitos de seus trabalhos artístico-políticos e também nos
escritos compilados em fanzines. Por exemplo, no zine “Coiote, um corpo extraño” há um texto relatando
a invasão em 22 de março de 2013 da tropa de choque da PMERJ durante a ocupação da Aldeia
Maracanã, na qual, entre xs detidxs, umx integrante do Coletivo Coiote comenta que só queria “morar e
conhecer seus parentes” – indígenas.
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EUA ou da Europa faz de alguns performers e artistas ligados ao queer enquanto
contraconduta política (utilizo como exemplo o trabalho de Jota Mombaça26) apontarem
as produções de saber contemporâneas, nas quais os intelectuais e acadêmicos acabam
por reproduzir o esquema de dominação política ao não visualizarem seu lugar de fala
enquanto sujeitos produtores de conhecimento e assim silenciando a fala subalterna.
Essa discussão está amplamente ligada ao trabalho de Gayatri Spivak (1992), como o
trabalho de Mombaça aponta, que ao explorar os lugares de enunciação das populações
dos países que passam ou passaram por processos imperialistas de colonização, permitiu
pensar os centros de produção teórica e sua crítica como dispositivos de silenciamento:

Dada a divisão internacional do trabalho em países imperialistas, é
compreensível que a melhor do universo ético-político-social europeus, deva
vir do Atlântico Norte. Mas o que ironicamente no pós-colonialismo é que a
crítica encontra seu melhor palco fora do Atlântico Norte, no desfazer do
imperialismo (SPIVAK, 1992:54).

A organização de grupos radicais, que se munem de diferentes instrumentos para
criar formas de subjetivação não sujeitadas - como a produção de fanzines, a exibição de
um cinema queer não-assimilado, a preparação de performances públicas pornôterroristas27, desloca o funcionamento dos dispositivos de produção e regulação da
sexualidade no interior daquilo que Guattari chamou de Capitalismo Mundial
Integrado, visto que as formas de subjetivação não escapam de sua determinação. A
despeito de grupos queer anticapitalistas, como o Coletivo Coiote, deslocamentos

26

Em especial seus trabalhos artísticos com performance e o texto “Pode um cu mestiço falar?”
(disponível
em:
https://medium.com/@jotamombaca/pode-um-cu-mestico-falare915ed9c61ee#.754t4xva4).
27

O Pornoterrorismo é uma linguagem artística fundada pela performer Diana Torres que mescla poesia,
ensaio, ação-direta, vídeo e ativismo virtual. Desde 2006 a artista tem através de suas performances e
outras ações artísticas questionando os lugares normais da sexualidade e do gênero normativo. Tive
oportunidade de conhecer seu trabalho e presenciar uma de suas performances por ocasião do II
Seminário Internacional Desfazendo Gênero em 2015. Informações disponíveis em:
http://pornoterrorismo.com/about .
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promovidos no modo de vida capitalista, como o nomadismo, o freeganismo28, o amorlivre (livre associação entre amigos-amantes), etc, tendo em vista que

A ordem capitalística produz os modos das relações humanas até em suas
representações inconscientes: os modos como se trabalha, como se é
ensinado, como se ama, como se trepa, como se fala, etc. Ela fabrica a
relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento,
com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o
futuro- em suma, ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo
mesmo (GUATTARI; ROLNIK, 1999:42).

Essas coletividades trabalham em sintonia com princípios anarquistas, como a
crítica radical à política da participação cívica, ao voto, ao alistamento militar, aos
dispositivos de catalogação e registros sociais, apoiando ações autogestionadas,
ocupações, rádios livres, etc. Enquanto anarquistas, não se atém à tradição da história de
tal movimento político, adotando uma perspectiva de investigar rastros mais do que o
da busca por uma origem, fazendo do presente seu maior campo de construção de éticas
libertárias de vida.
Pensando na ação do Coiote ou de Ludditas Sexxxuales, que promovem a
desnaturalização das identidades sexuais e das identidades de gênero, compreendendoas como produções dos dispositivos de poder, mesmo a homossexualidade, as práticas
de desordem de gênero (experiências de drags queen e king, butchs, travestis, etc.)
desafiam os limites da racionalidade jurídica, que captura em forma identitária uma
potência sexual considerada desviante, definindo-a de acordo com um corpo de
conhecimentos científico sobre esses sujeitos. Butler, em sua análise do gênero como
performatividade, que torna inteligível determinadas expressões corporais assignadas no
momento do nascimento (designação do sexo-gênero) e outras como ininteligíveis (que
desafiam a designação do sexo-gênero), pensa a experiência da sexualidade

28

Do inglês Freeganism. Remete às práticas políticas de obtenção de bens duráveis e alimentos dos
dejetos do sistema de consumo, coletando dos lixos das metrópoles aquilo que não poderiam pagar.
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(heterossexualidade e homossexualidade) e do gênero (homem e mulher) como
produções binárias de sentido, delimitando o campo da experimentação em um duplo.

(...) a gramática substantiva do sexo impõe uma relação binária artificial entre
os sexos, bem como uma coerência interna artificial em cada termo desse
sistema binário. A regulação binária da sexualidade suprime a multiplicidade
subversiva de uma sexualidade que rompe as hegemonias heterossexual,
reprodutiva e médico-jurídica (BUTLER, 2003:41).

A impossibilidade de se efetuar uma separação entre a análise da noção de
gênero e as interseções políticas e culturais que a definem, se revela na concepção de
que o sujeito jurídico se torna central para o funcionamento da política democrática de
direitos. Em Manifesto Contrassexual (2014), Preciado dá início ao que seria uma
investigação cartográfica da produção do gênero, levando-a ao século XX, pela ação de
médicos como John Money, que emprestaram a noção de gênero da biologia e passam a
utilizá-la para designar os processos cirúrgicos e hormonais para a modificação da
morfologia sexual de criança intersexo ou de transexuais. Assim, “o conceito de gênero
é, antes de tudo, uma noção sexopolítica, mesmo antes de se tornar uma ferramenta
teórica do feminismo americano” (PRECIADO, 2011:13).

A recusa em adotar

passivamente as categorias de identidade de gênero, concebidas a partir da prática
médica patologizante, possibilita formular deslocamentos e construir novas associações
políticas de enfrentamento sem recorrer ao apelo do unificador da identidade. Dessa
forma as alianças políticas se afirmam pelas singularidades e deixam entrever aquilo
que Preciado denominou multidões queer. Sem dúvida esse pensamento nos leva a uma
crítica radical aos movimentos LGBT na atualidade, pois estão em sua grande maioria
pautados numa fragmentação de identidades molares que objetivam produzir uma
homogeneização das experiências e opressões vividas por corporeidades muitas vezes
singulares na diferença. A questão molecular contida no queer enquanto dissociação
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entre corpo e identidade pode irromper em maneiras de revolta que não se encaixem no
ativismo. Talvez aqui pudéssemos pensar na ação dos black blocks quando a partir da
homogeneização aparente criam na realidade potências singularizadas.
Preciado se refere à existência de multidões queer, retomando genealogicamente os
movimentos franceses dos anos 70 como a Frente Homossexual de Ação
Revolucionária (FHAR), o Movimento de Liberação das Mulheres (MLF) e as
terroristas Guoines Rouges, e também às publicações do volume 12 da revista Tout e da
edição recolhida pelo governo francês da Recherches (Trois milliards de pervers), são a
primeira experiência de uma ofensiva das contracondutas sexuais. As multidões queer
devem se esquivar de duas interpretações que podem assimilá-las ao contexto político
representativo (reativo): fazer da multidão queer um espaço como um “reservatório” das
experiências de transgressão ou levando-as a ocupar um espaço de oposição às
propostas políticas identitárias. Portanto, segundo Preciado

É preciso admitir que os corpos não são mais dóceis. “Desidentificação”
(para retomar a formulação de De Lauretis), identificações estratégicas,
desvios das tecnologias do corpo e desontologização do sujeito da política
sexual são algumas das estratégias políticas das multidões queer
(PRECIADO, 2011:15).

A noção de multidão, entretanto, pode ser perigosa se for considerado que é um
conceito homogeneizador de práticas muito distintas e, em última instância, promove
um movimento em direção ao molar, um novo molar que seria capaz de abranger
potências politicas que tem na contraconduta sua principal ferramenta de ação política.
Assim sendo a contraconduta estará restrita ao que é capaz de se fazer multidão,
perdendo seu potencial de resistência. A multidão atualizaria, portanto, a conduta para
aglutinar a diferença. Por isso, talvez seja preciso abdicar da noção de multidão e se ater
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às singularidades que escapam da multidão, que produzem revoltas, como uma máquina
de guerra contra o Estado.
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Ao recuperar a trajetória médico-política da noção de gênero e reconstituir a
história de John Money, médico cirúrgico responsável pela invenção da categoria
gênero, a qual trabalha em função “de uma política da reprodução da vida sexual”
(PRECIADO, 2011: 14), aponta que as multidões queer aparecem como um revide à
noção de diferença sexual que acompanhou as pesquisas feministas ao longo da segunda
metade do século XX e acabaram por tornar a categoria de gênero central para pensar as
políticas feministas. Trabalhar com o conceito de multidão queer, portanto, é um
trabalho no qual Preciado antevê um processo de “desterritorialização da
heterossexualidade”, que ocorre duplamente: no espaço das cidades e no espaço do
corpo. Assim, “as minorias sexuais tornam-se multidões. O monstro sexual que tem por
nome multidão torna-se queer” (PRECIADO, 2011: 14) e reinventam um corpo fora do
“normal” (por isso a referência à monstruosidade em muitos textos e manifestos queer),
existindo e resistindo às tecnologias e produção de corpos normais.
A maneira como a política sexual trata de circular sujeitos parte de uma
gramática prescrita pelo controle, fazendo desses corpos assunto de saúde pública e
quantificáveis sob a rubrica de grupos de risco – em especial a partir dos anos 1980 com
a disseminação do vírus da AIDS enquanto dispositivo médico de controle da
homossexualidade enquanto desvio do normal. O funcionamento dos mecanismos de
produção do saber médico, psiquiátrico e jurídico que acabam por determinar uma
identidade sexual ou de gênero para dissidentes sexuais são precisamente para
aqueles/as que gostariam de escapar às determinações da identidade. Entretanto, como
anunciou Paul. B. Preciado recentemente em uma entrevista29, há um deslocamento no
dispositivo de produção da verdade do sexo, do séc. XIX para o séc. XX: a construção
de narrativas legítimas a respeito da sexualidade deixou de ser localizada no discurso
29

Disponível em: http://artilleriainmanente.blogspot.com.br/2012/03/judith-butler-y-beatriz-preciadoen.html
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jurídico-científico, para dar lugar às narrativas midiáticas, invadindo os campos não só
da produção social como da “produção desejante” (DELEUZE e GUATTARI, 2010).
Judith Butler (2003) já havia demonstrado, a partir da leitura de certa investigação
genealógica que voltou os olhos para o abaixo-da-cintura30, que as categorias de
identidade nascem sob o efeito de práticas discursivas específicas. O saber contido no
discurso jurídico cria sujeitos passíveis de penalização ou sujeitos que serão
contemplados com direitos, responsáveis por forjar identidades sexuais ou demarcar os
limites de práticas sexo-afetivas; no interior das sociedades contemporâneas, sociedades
de normas, criam-se regulações de modos de subjetivação específicas, que quando
subvertidas criam corpos passíveis de penalização.
Deter-se sob as táticas adotadas por grupos de resistência ao modelo
heteronormal (da família, do matrimônio, etc.) supõe um olhar atento aos seus
enfrentamentos internos e aos desdobramentos de suas práticas de combate, um
enfrentamento organizado que pretende dissolver as normatividades - e o próprio campo
que delimita o normal, com o cuidado de considerar que outras podem vir a se colocar
em seu lugar. As considerações dirigidas, por exemplo, a alguns grupos que defendem o
orgulho homossexual, questionam a reificação de uma categoria médico-jurídica e ainda
de uma posição de identidade binária como formas de assimilação pelo regime sexopolítico. Ativistas do coletivo Gay Shame (BAROQUE; EANELLI, 2011:416) assumiram
posições de ataque a um processo de normalização da homossexualidade e inclusive da
homonormatividade como um dispositivo de produção de subjetividades normalizadas.
Em contrapartida à proliferação de uma representação política da homossexualidade
como pauta de “minorias sociais”, grupos de dissidentes sexuais anarquistas, como o
30

Ao contrário do que fizeram os pós-estruturalistas italianos, que apesar de apontarem modulações nas
tecnologias de poder contemporâneas, nada disseram sobre a produção de corpos e sexualidades e sua
intersecção com a biopolítica, ou nas palavras de Preciado “se detém quando chegam na cintura” (2013:
35).
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referido Bash Back!, o Gay Shame em São Francisco ou o Naughty North em Maine,
além dos grupos nitidamente anticapitalistas e queer brasileiros como o Coletivo
Coiote, despontam e fazem ouvir o fim da era das reivindicações e dos direitos sociais31.
Percorre nosso interesse de analisar como a ação dos coletivos transfeministas32
(como o Ludditas Sexxxuales e o Manada de Lobxs, ambos argentinos) e queers
pensam a si mesmos enquanto espaços de produção de táticas de resistência ao sistema
sexo-gênero e às políticas públicas para atender a população LGBTTT. Esses espaços
criam comunidades temporárias que em constante movimento podem produzir formasde-vida mais inventivas, abrir para fora da identidade sexual o escopo de possibilidades
de vida, através da escolha de formas de subjetivação singulares, únicas, fazendo surgir
“uma nova vida cultural sob o pretexto de nossas escolhas sexuais” (FOUCAULT,
2014, p. 253). Não se trata tampouco de criar novas referências que posteriormente
venham a se constituir como modelos, mas precisamente dissolver os modelos
esperados de conduta sexual e de gênero, mesmo se tratando de “sexualidades
desviantes”. É preciso elaborar uma investigação sobre a relação entre as situações de
exercício de poder, em que se submetem a materialidade do corpo, e as discussões
acerca da produção da sexualidade como um dispositivo calculado para o controle e que
cria práticas de antipoder que ameaçam seu funcionamento normal.
Grupos queer, como a rede de contra-informação Bash Back!, procuram pensar
de que forma reinscrever possibilidades de apropriação de conceitos que nasceram sob a

31

No caso dos grupos estadunidenses é possível ter um resumo desses antiposicionamentos no texto
Theses on Indentity Politics (BAROQUE; EANELLI, 2012). No que diz respeito ao Coletivo Coiote
informações
sobre
suas
práticas
podem
ser
encontradas
em
seu
site:
https://medium.com/@colombinasanglant/coletivo-coiote-d3ed1dd24bc#.np678u3m5. Acessado em: 22
de Julho de 2016.
32

Segundo Preciado (2009), por transfeminismo podemos compreender o movimento feminista que se
distancia do “feminismo de livre mercado” que clama por repressão e vigilância em nome da defesa das
mulheres e, simultaneamente, ao movimento gay assimilado, “manso e amnésico que busca o consenso, o
respeito justo da diferença tolerável, a integração (...)”.
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função de esquadrinhar certas práticas sexuais – de alguma forma, repensar os limites da
célebre frase de Audre Lorde, “as ferramentas do mestre nunca irão desmantelar a casa
do mestre”33. Ao debruçar-se sob a produção de enunciados, textos informativos,
panfletos e fanzines produzidos entre meios dissidentes sexuais queer, um mecanismo
de desidentificação a partir da apropriação da nomenclatura pejorativa oriunda em
grande parte do saber da psiquiatria clínica (homossexuais, transexuais, pansexuais,
etc.) aparece para denominar afirmativamente corpos que desafiam os mecanismos que
assimilam as práticas e condutas sexuais e de gênero como máquinas de produção da
heteronormatividade. A partir da crítica radical ao papel que a noção de identidade
(BAROQUE; EANELLI, 2008:419) desempenha nas inúmeras contestações LGBTTT,
esses coletivos que disseminam contracondutas sexo-políticas necessitam promover um
recorte: precisam do anonimato, da anulação da identidade para pensar formas mais
inventivas de resistência política.
Monique Wittig (2011), ao considerar que a naturalização da categoria da
heterossexualidade (o pensamento hétero) se constrói enquanto dispositivo de controle,
pontuava como a conduta sexual prescrita como normal se constitui como exercício de
poder e exige que todas as identidades localizadas à margem precisem construir um fio
condutor que as permita sobreviver. Wittig se detém na matriz heterossexual de
construção da sexualidade, que produz padrões de normalização das condutas a partir de
uma tecnologia de produção do gênero, entrelaçadas a ponto de produzirem um sistema
coerente em funcionamento pleno.
Esse fio condutor a que se refere Wittig pode se constituir pelo
compartilhamento de práticas. É exatamente nesse ponto do compartilhamento de

33

Título de uma conferência dada por Lorde no Instituto de Humanidades da Universidade de Nova York
na qual expõe severas críticas a comissão organizadora do evento em relação aos lugares de fala
destinados a lésbicas e mulheres negras.
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práticas libertárias e da produção de uma espécie de comunidade nômade entre aqueles
que adotam contracondutas de sexo e gênero que se inscreve a possibilidade de potência
dos fanzines queer como disseminadores de outras possibilidades de modos de
existência.
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manadas contrassexuais

Penso os grupos sexo-dissidentes espalhados pelo Brasil, Argentina e EUA
enquuanto manadas. Manadas carregam as características de um agrupamento entre
individualidades singulares que se encontram circunscritas pela potência de um
encontro sem delimitações espaço-temporais . Percorrem trajetos não definidos em
busca de procurar algo ou simplesmente de não permanecerem parados. As manadas
não possuem contratos sexuais ou afetivos que as inserem nas lógicas do familismo;
abrem campos para encontros furtivos e desterritorializados onde as minorias potentes
abrem campo para explorar suas singularidades. Um agrupamento que enquanto
preserva seu caráter animalesco não possui identidade solidificada e não pretende se
fixar em modelos de organizações. Entre seus membros cada um é uma própria manada.
Leo Silvestre, na abertura do livro Foucault para encapuchadas assinado por
“Manada de Lobxs”, pontua que livros são sempre escritos por uma constelação. As
constelações que Leo Silvestre dá voz a partir de seus escritos, sejam eles assinados
como “Manada de Lobxs”, sejam como “Ludditas Sexxxuales”, tem um fio condutor,
como uma linha de fuga dentro das linhas de segmentaridade dura, que é a produção de
um estado incapaz de ser identificável:

“Que pergunta sem relevância e obsoleta aquela da identidade, sempre um
conceito de circunscrição da realidade em quadros de referência tais como os
documentos de identidade, passaporte ou as impressões digitais (...) que faz
passar a singularidade das distintas maneiras de existir, das formas-de-vida,
por um só e igual marco identificável, que põe fim aos agenciamentos
múltiplos, às potências, que prescreve como se comportar e sobrepõe – subrepticiamente e pela força – as potências à moral” (MANADA DE LOBXS,
2014:12).
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Em um sentido apropriado de Deleuze e Guattari pela “plataforma móvel”34
argentina Ludditas Sexxxuales (2012), no qual nos indica mais um plano de
intensidades, um distanciamento de si, realizado por cada um, que permite ao sujeito
deixar de sê-lo, do que propriamente a experiência da coletividade unida. Portanto, não
raro me deparei com grupos e coletivos compostos por uma só pessoa, como o caso de
Leo (Leonor) Silvestre, responsável pela edição dos textos e imagens que compõe o
Ludditas Sexxuales, que faz funcionar, utilizando-se de pseudônimos, uma multidão de
personalidades distintas em um mesmo corpo. O queer deve muito às teorias do sujeito
que trabalharam em um sentido da despersonificação do eu, incorporando talvez o que
se conceituou enquanto devir em práticas concretas, por exemplo, nos usos do prazer no
BDSM35 ou mesmo de montação36.
Por meio das práticas sado-masoquistas, do bondage e da submissão, nos contratos
estabelecidos sempre de comum acordo e passíveis de serem revertidos (aquilo que a
própria comunidade BDSM intitula de switch) é possível assumir posturas nãoidentitárias e jogar com as identidades molares no encontro para a produção de prazer.
Nesse sentido, o caráter de dessubjetivação se dá a partir do momento em que se
assume, no interior das práticas, posições de subalternidade ou domínio que não
correspondam às determinações advindas do papel social que cada envolvido ocupa no
encontro. Um atendente de supermercado pode se transformar em um magnata detentor
de poder sobre o corpo alheio, ou um empresário multimilionário pode se converter em
um cachorro, ou uma cadeira, na medida em que produz prazer quando o levam para
passear ou sentam sobre seu corpo imóvel.
34

Segundo autodefinição: “Ludditas Sexxxuales é uma plataforma móvel de agenciamentos sexo-insurgentes contra o
regime do Heterocapitalismo Global Atual Integrado Cognitivo”.
35

Bondage, Domination, Sadism and Masochism (BDSM) é o conjunto de termos utilizado para se referir a práticas
sexuais nas quais os participantes entram em uma relação contratual temporária para que e assumam papéis sexuais
específicos e delimitados.
36

Como “montação” compreendo todas as práticas de travestismo (seja ele de drag queens ou drag kings), crossdressing e experimentação de códigos avessos ao seu gênero assignado.
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No que diz respeito ás práticas que denomino de montação, sejam elas
experimentadas pelas corporeidades das drag queens ou das drag kings (ou mesmo
daquilo que muito recentemente tem se denominado de drag queers – avessas às
inversões de papéis de gênero no momento da montação vivenciadas pelas duas
“categorias” anteriores), esboçam um desejo de deixar de ser aquilo que se foi ensinado
a ser dentro do sistema sexo-político e deixam de ter conformidade com as atribuições
de gênero, sexo e até mesmo classe.
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O Ludditas Sexxxuales, que empresta do movimento ludista inglês o desejo por
parar o funcionamento de um maquinário, e nesse caso de máquinas desejantes que
produzem a heterossexualidade (e suas extensões em homossexualidades normativas),
pensando em conjunto a questão transversal em Deleuze e Guattari, que diz respeito a
uma “política da terra” e, portanto, que desloca a discussão política do entorno da
institucionalização ou da máquina-Estado. Detemo-nos em sua dimensão planetária: o
que motivou suas pesquisas fez a terra ocupar uma centralidade política, apesar de fugir
de um conceito rigoroso do que é a terra. A ocupação do espaço-tempo é uma ocupação
da terra. Nesse sentido, a ocupação remete à invenção de formas de vida que povoem a
terra. Há pelo menos três noções que a envolvem e dimensionam: a) Território; b)
Terra; c) Nova-terra. Essas três noções aparecem desenvolvidas nas obras de Deleuze e
de Guattari a partir dos conceitos de territorialização, desterritorialização e
reterritorialização.
O território pode ser pensado como o elemento que delimita determinados
hábitos de ação, de vida. O território e o espaço pelo qual se desloca uma manada em
constante devir. A sexualidade pode ser entendida no modelo da territorialidade se essa
compreensão abarcar seu caráter processual, em constante processo de construção.
Assim, os territórios são produções de nossos ritmos vitais e nisso concernem à vida.
São ocupações de espaços-tempo móveis e ao mesmo tempo delineados. O território é
aquilo que de fato temos; e se constrói entorno a uma pretensão à propriedade. A partir
do território é que se delineia que é o sujeito. Em Mil Platôs há um interesse latente pela
forma correspondente de organização do território que é a dos povos nômades
(DELEUZE; GUATTARI, 2012: 53). A terra aparece na concepção de território não em
um sentido político ou filosófico, mas, antes, geológico, de relevo. “O que é a terra?”
transmuta-se em “como funciona a operação do aparelho de Estado que detém a terra?”.
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Portanto, um território existencial pode ser também habitado por diferentes maneiras de
experimentar a sexualidade, como quem aprende uma nova língua, uma nova
possibilidade de ocupar o território.
Nesse processo, evidentemente, aparecem linhas duras: a primeira apropriação
do aparelho de Estado é sobre a terra; afirma uma nova legitimidade sobre essa, inventa
um direito para regê-la. O Estado pretende ser o fundamento de toda propriedade. Essa
máquina cria o conceito de uma nova realidade política que é a terra. A terra como
espaço político é o espaço que engloba os territórios e da qual á maquina-Estado se
apossa. A primeira forma de ocupação do espaço-tempo é a fundação. A fundação é a
reiteração do presente, a reiteração territorialidade, de hábitos. O fundamento já nos
remete a um passado mitológico. Ele sempre esta aí, sempre esta dado. As
territorialidades que nós criamos definem o curso do tempo; o fundamento, de outra
forma, faz-se como a ordem do tempo. A isso David Lapoujade (2015) opõe o semfundo, considerando que toda a questão por trás do “quem funda” nos remete à sua
exterioridade máxima, uma zona para além do fundamento.

“A questão ‘o que funda...?’ tem isso de aberrante – ela nos faz remontar para
além de todo fundamento, rumo a um ‘desfundamento’, uma dissipação de
todo fundamento, que inevitavelmente acarreta uma crítica do valor de
verdade e da verdade como valor” (LAPOUJADE, 2015: 33).

À primeira vista, desde uma História linear e causal, entre muitas outras,
destacam-se ao menos duas formas de criação de espaço-tempo: o presente (pobre,
esguio) e o passado (fundamento, sobrecodificação dos tempos posteriores). Uma
terceira forma de ocupação do espaço-tempo é o que Deleuze e Guattari chamam de
nova terra, ideia já esboçada por Nietzsche (na concepção do eterno retorno que nunca
volta ao mesmo) e em Bergson. A consideração da urgência de uma nova terra a ser
criada, tendo em vista que a terra pertence ao aparelho de Estado, permitindo a criação
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de novas formas de ocupação do espaço-tempo: a criação de uma nova modalidade de
espaço-tempo que não mais remeta ao território, que não organize o espaço a partir de
uma verticalidade transcendente. A nova terra se conjuga ao futuro: ela está sempre no
futuro.
Em vista disso, a importância atribuída em Mil Platôs às formações nômades de
ocupação do espaço ganha nova dimensão: os agrupamentos nômades, que não
personificam a desterritorialização, mas àquelas que ocupam um “espaço liso”, um
espaço sem medida, sem balizas e que, assim, não pode ser capturado de fora, por estar
fora de qualquer campo referencial. O espaço liso é um espaço não-extensivo como é o
espaço do território (organizado pelo aparelho de Estado), mas intensivo, que se
desenvolve em dinamismos. Quando os nômades se deslocam pelo deserto há tão
poucas balizas que não se sabe se é o bando que se desloca sob a terra imóvel ou se é a
terra que, em seu movimento estelar, move-se e o bando permanece estático. É nesse
sentido que o nomadismo é detalhado em Mil Platôs em oposição ao sedentarismo,
quando esse último significa aquele que ao determinar pontos elabora os trajetos em
vista desse objetivo. O caso nômade, ao contrário, não nega o território: desloca-se de
um ponto ao outro, à medida que esse ponto só existe para ser posteriormente
abandonado; esses pontos surgem a partir do trajeto escolhido e o “entre dois pontos”
atinge autonomia para permitir a deriva (DELEUZE; GUATTARI, 2012:53). Por isso o
nomadismo desterritorializa o espaço e perturba visceralmente o aparelho de Estado.
É preciso considerar que a máquina de Estado é agente de uma profunda
desterritorialização dos territórios, mas em nome de um sedentarismo superior,
transcendental. O nomadismo se torna uma ameaça quando desterritorializa o
sedentarismo da máquina de Estado. Se o tempo das territorialidades é o presente, o do
aparelho de Estado é o passado imemorial, pré-existente. O tempo da nova terra é o do
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acontecimento, que é um tempo revolucionário não localizado no tempo, mas que
instaura um marco sob o qual é possível pensar em um momento antes e em um
momento depois – ele redistribui incessantemente o tempo; antes e depois deixam de ser
categorias cronológicas, mas sim vetores de reorganização dos acontecimentos. Essas
três formas de criação de espaço-tempo não dizem respeito apenas à exterioridade, mas
também reverberam no interior dos sujeitos; sempre coexistem num mesmo plano de
imanência, acontecendo simultaneamente.
O caso do capitalismo enquanto agente de desterritorialização permanente leva
em consideração que seus dispositivos operam uma desterritorialização parcial:
ambiciona apenas o crescimento e expansão do mercado. A máquina-estado quer
englobar um espaço criado por ela, o território. O capitalismo deseja englobar a terra
toda, desconsiderando os limites territoriais. Mas por outro lado ele não para de se
desterritorializar totalmente, pois é forçado a ter limites impostos pela exigência do
mercado. O sinal de que os regimes de governo capitalistas ou socialista estão presos
entre o aparelho de Estado e o nomadismo é que, aniquilado o fundamento, não podem
ainda se lançar à atividade anárquica como criação da nova terra; sua axiomática tem
limites internos, que podem ser empurrados, mas que, ainda, estão sempre lá.
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fanzines

O primeiro contato que tive com os fanzines foi por meio de um grupo de
estudos anarquista que era organizado por moradorxs de uma okupa37 que frequentei.
Certamente foi a partir do contato com o movimento hardcore punk que conheci outros
materiais libertários e literários autônomos. Esse universo me trouxe para perto dos
fanzines: nessa okupa circulavam pessoas de toda América Latina associadas ao punk e
ao anarquismo e que traziam de suas localidades produções culturais e literárias
independentes. Muitos zines relatavam suas experiências como viajantes nômades pelas
estradas que interligam o Brasil aos países fronteiriços, descrevendo suas estratégias de
sobrevivência (ou seria precisamente o contrário de sobreviver?), como práticas de
expropriação da propriedade (chamado de yomango – a politização do furto) e as
atividades de geração de capital mínimo (chamadas de mangueio) para garantir a
circulação pelo espaço e o alimento (o malabares, o artesanato, os “bicos” profissionais
e também a venda de fanzines).
Como fonte informativa primária, muito anterior ao meu contato com as editoras
de material libertário no Brasil, os zines me atraíam tanto esteticamente quanto
financeiramente, pois você podia ter um exemplar com algumas poucas moedas. Assim,
pude ter acesso aos princípios básicos da autogestão da vida e em pouco tempo me
dediquei a produzir também meus próprios cadernos fotocopiados. Se a circulação de
informações é o principal mote da publicação dessa espécie de zine, é comum que ao
entrar em contato com um dos materiais isso significa tornar possível o estabelecimento
de vínculos transterritoriais entre indivíduos que se assemelham na diferença. Períodos

37

Remontar a história das okupas seria também se ater ao histórico do movimento anarco-punk no
ocidente. Em linhas gerais okupas são espaços anarquistas criados pela ocupação de um imóvel que não
cumpre “função social”.

75

intensos de troca de materiais pelos correios me permitiram estabelecer uma pequena
rede política-afetiva que me possibilitou, em minhas viagens de carona ao redor do país,
entrar em contato com grupos e indivíduos anarquistas que me fizeram deslocar do
diagnóstico político local ao qual estava atrelado. Inclusive minhas primeiras visitas à
São Paulo se deram pela Feira Anarquista de São Paulo, evento que acontece no Tendal
da Lapa anualmente.
A sensação de publicar seu próprio material com um custo muito baixo, sem
diretrizes para o formato e, especialmente, inventando novos nomes, novas maneiras de
se apresentar, de se reescrever um nome (um nome próprio) é extasiante. Assim que fiz
minhas primeiras experiências com collage, uma técnica amplamente utilizada pelos
fanzineiros, detive-me sobre os aspectos poéticos de uma escrita recortada de palavras
de jornais e revistas descartados próximo a que os dadaístas experimentaram no início
do século. Minha primeira publicação, em conjunto de uma amiga, chamava-se ELZA
em alusão às praticas de ação-direta de expropriação da propriedade privada. Foi muito
mais um exercício de produção conjunta de um material que contasse experimentações
anarquistas vivenciadas por mim e por essa outra amiga, do que de fato um guia ou
manual com pretensões pedagógicas ou metodológicas. O projeto essencial de todo
fanzine se distancia do livro, pois o livro, em sua grande maioria, pretende criar uma
imagem do mundo, discursiva, traduzível; o zine pode se permitir trabalhar nas bordas
do significado e da linguagem quando implode as fronteiras da vida pessoal com a da
vida artística e política.
Associados comumente à contracultura punk, esse tipo de publicação pode vir a
constituir uma espécie de amplificador dos enunciados subalternizados de grupos
avessos às diretrizes do mercado editorial capitalista e à estrutura hierárquica das
organizações políticas institucionalizadas. Construindo em ações práticas possibilidades
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de difusão de informações ou contra-informações, opõe-se mesmo aos grupos radicais
que se colocam em diálogo com as formas de expressão e difusão de material que
privilegie direitos autorais ou propriedade intelectual de determinadas ideias. Assim, o
fanzine funciona em caráter constantemente processual de produção de subjetividades
Nasce assim uma forma de escrita que despersonaliza o próprio corpo, que o retira do
invólucro da identidade individual, faz correr a ação por si mesma, solta e
desinteressada enquanto origem ou mesmo segundo qualquer princípio de causalidade.
O interesse da pesquisa se inscreveu justamente nesse campo de análise,
pretendendo se cercar de publicações independentes de coletivos gays, lésbicos e queer
nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina, pensando como atuam no interior das
sociedades de controle essas redes de produção de enunciações coletivas. Muitos
fanzines adotam o anonimato ou os pseudônimos como ferramenta política de
dessubjetivação: ao inaugurar uma escrita marcada por outro nome, um novo
nascimento se opera e aquilo que Deleuze e Guattari chamaram de literatura menor
nasce precisamente da exterioridade em relação ao autor-autoridade (o que se expressa
em um coeficiente de desterritorialização (DELEUZE; GUATTARI, 2014: 35) próprios
dessa maneira de se “desfazer” a literatura).
Os fanzines queer produzidos por corporalidades em risco que demandam
práticas de enfrentamento cotidianas, que são por si mesmas processos de escritura
desviantes, utilizam-se do peseudônimo como possibilidade de reinventar outro corpo;
para criar novas maneiras de se habitar o corpo, considerando que os elementos nos
povoam e se movem em nossa subjetividade são tribos nômades e não sociedades
densamente estratificadas e estáticas. Aqueles que passam pelo aprimoramento do corpo
para a constituição de uma máquina de guerra (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.16),
pensando que a experiência da transgressão do normal só assim pode se efetivar se
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permanece desconhecida, abdicam de seus antigos nomes para assim poderem fazer de
seus passados identitários nada mais que um rastro a ser apagado pela afirmação do
novo que se sobrepõe a memória.
Destaco os fanzines produzidos por dissidentes sexuais no Brasil a partir do
encontro Monstruosas: subpolíticas e descolonialidades, realizado em Recife em agosto
de 2015. Em sua descrição38 os organizadores do evento apontam que se trata de um
encontro para conectar geografias afetivas e espaciais nas quais o corpo desempenha o
papel de ferramenta política e de resistências. Dentre as atividades de sua programação,
contando com relatos de singularidades sexo-dissidentes da América Latina (“Pornífero
Festival de Arte Pós-Pornô”, de Lima - Peru), a realização do “Kurso Kuir –
Perspectivas Mestiças” de Jota Mombaça e uma atividade denominada “Dançando em
revolta”, que fazia, segundo os próprios realizadores, “a pista de dança se converter em
campo de guerra, o corpo como arma bélica e a dança como movimento
emancipatório”39 Também foi realizado uma produção coletiva de fanzines e a reedição
de alguns exemplares que já haviam se esgotado. Reforçam, no texto de abertura do
encontro, que é a partir de uma perspectiva das práticas de “autogestão anti-especistas,
contraletradas e nômadas como horizontes de potência revolucionária” que suas
atividades se desenrolaram. Os fanzines produzidos e reeditados pelo encontro foram
circulados amplamente nas redes gays e queer, chegando em minhas mãos na Bahia,
através do II Seminário Internacional Desfazendo Gênero (UFBA), que ocorreu uma
semana após o Monstruosas e no qual muitos integrantes e ativistas queer estavam
presentes ministrando oficinas, realizando performances e comunicações.

38

Disponível em https://monstruosas.milharal.org/2015/08/02/vem-ai-monstruosas-subpoliticas-edescolonialidades-21-e-22-de-agosto-em-recife/. Acessado em: 22 de abril de 2016.
39
Texto
acessado
a
partir
do
site
do
evento.
Disponível
em:
https://monstruosas.milharal.org/2015/08/02/vem-ai-monstruosas-subpoliticas-e-descolonialidades-21-e22-de-agosto-em-recife/
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Capa e contracapa do zine “Coiote, um corpo extraño”. Coletivo Coiote, Rio de Janeiro,
2015.
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Alguns dos zines do coletivo coiote, especialmente o “Coiote, um corpo
extraño” (2015), foram reeditados durante o evento, desde o qual um selo de publicação
chamado Monstruosa: dissidência sexual, políticas nômades e anti-humanismo surgiu.
Na contracapa do zine do coletivo coiote é possível ler “A propriedade é um roubo,
inclusive a intelectual. Distribua e modifique este material livremente”. Atesta assim um
compromisso com a dissolução das propriedades (que é, ao fundo, uma dissolução do
próprio sujeito), fazendo de seus escritos algo que existe para além daqueles que
escrevem. A assinatura perde sua centralidade, e mesmo o coletivo coiote se transforma
em um grupo difícil de catalogar na medida em que apresenta um fluxo de participantes
esporádicos espalhados pelo Brasil.
A escrita do fanzine enquanto produção de um agenciamento coletivo de
enunciação é, portanto, uma maneira de tornar audível uma fala, uma enunciação das
denominadas minorias de sexo/gênero, para a linguagem do estado e da grande política.
Essas corporalidades que procuram constituir uma máquina de guerra o fazem através
da escrita quando essa se transmuta em espaço para a produção de outras subjetividades,
que não sujeitadas, e de onde possa emergir uma escritura-corpo ainda não traduzível.
É no sentido de compreender a produção contraletrada (como o texto de
abertura do Monstruosas citado acima revela) que o conceito de máquina de guerra
pode ser útil como ferramenta teórica. Partindo do primeiro axioma que norteia as
investigações a esse respeito, em Mil Platôs, atenho-me ao seu primeiro postulado, que
determina sua característica intrínseca: a noção de exterioridade. Exterioridade sempre
relacional, colocado em planos assimétricos e complementares que constrói um fora dos
mecanismos de poder articulados. A produção de um saber contraletrado, como
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sugerido pelo texto-manifesto desses dissidentes sexuais40, exterioriza-se da produção
narrativa do saber instituído, fazendo uma teoria autônoma que se utiliza do
conhecimento acadêmico apenas transversalmente. Assim, segundo Deleuze e Guattari,
uma máquina de guerra sempre se configura como exterior ao aparelho de Estado.
“Do ponto de vista do Estado, a originalidade do homem de guerra, sua
excentricidade, aparece necessariamente sob uma forma negativa: estupidez,
deformidade, loucura, ilegitimidade, usurpação, pecado (...)” (DELEUZE,
GUATTARI, 2012:15).

Essa exterioridade é substantiva; não mais qualifica determinadas maneiras de se
opor à forma-Estado, mas se coloca como a exterioridade em um sentido puro; o
aparelho de Estado constitui o modelo tomado habitualmente por regulador, o agente
que sobrecodifica os fluxos.

40

A “dissidência sexual” se pauta na concepção da heterossexualidade como um regime político de
autoritarismo que se impõe aos corpos que estão em dissidência da normalidade heterossexista. (extraído
do texto <https://monstruosas.milharal.org/2015/03/22/com-a-palavra-as-performers>. Acessado em 24
de abril de 2016).
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Gender Strike

Ao entrar em contato com o universo dos fanzines queer, um específico me veio
em mãos, praticamente como resposta ao excesso de notícias sobre mortes violentas e
agressões sofridas por pessoas queer: Gender Strike. Esse é um material que se esforça
para difundir contra-informações sobre grupos radicais e anarquistas associados a
práticas de ruptura com o sistema sexo-gênero, a partir do relato documental de algumas
ações diretas compreendidas entre dezembro de 2012 e março de 2013. Gender Strike é
uma publicação autogestionada que busca autonomia de produção e circulação das
contrainformações cedidas por grupos insurrecionais ao redor dos Estados Unidos que,
em diferentes esquinas e bairros, nas ruas, fazem da violência disruptiva uma arma de
contrataque e de combate efetivo frente às violações elementares de sobrevivência.
Contratacam instituições e espaços homofóbicos, rechaçando espaços de circulação
heteronormativa e consumista, contra a própria ação da polícia do Estado, que não só
criminaliza, mas torna os corpos que carregam marcas de uma sexualidade desviante
como alvo da morte violenta. Há uma longa lista dessas ações em Queer Ultra
Violence: Bashback! Anthology, passando por complexos casos de conflito entre grupos
queer em oposição ao fundamentalismo religioso do cristianismo estadunidense, ou
ainda pelas ações diretas em oposição às marchas democráticas em comemoração às
medidas de austeridade econômica, e por fim chegando a relatar diversas situações de
contrataque aos cafetões que não pagam ou violentam travestis e pessoas trans que se
prostituem nas ruas. Uma das ações relatadas em solidariedade à mulher transexual
CeCe McDonald, presa nos EUA em Junho de 2012 por ter e envolvido em uma
discussão com um policial que a insultou de maneira transfóbica e racista. Nesse
conflito o agente da polícia feriu seu rosto com uma garrafa de vidro quebrada e tentou
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arrastá-la para um lugar fora do campo de visão dos transeuntes. CeCe conseguiu sacar
uma tesoura e perfurar o peito do policial. Esse caso foi amplamente divulgado entre as
redes de contrainformação queer, além, é claro, de ganhar visibilidade por ter sido um
caso de agressão direcionada à instituição policial como auto. Ao redor dos EUA muitas
ações em solidariedade ao caso ganharam repercussão41. Esse e outros relatos em
especial potencializam a constituição de outra auto-imagem, não frágil e passível,
deslocando o mecanismo de docilização das corporalidades marcadas pelo signo da
feminilidade.
Essas bichas, trans, giletonas, queers ou quaisquer outras expressões de gênero
ou orientação sexual que desafiam a inteligibilidade e coerência do sistema sexo/gênero
normalizador

organizam-se

de

forma

descentralizada.

Os

próprios

grupos,

anonimamente, produzem o relato de suas ações, a um só tempo incentivando a
disseminação de práticas de revolta, como a organização de um chamado pink block,
espécie de variação queer do black block anarquista, de grupos de compartilhamento de
táticas de auto-defesa, que mostram contracondutas à pacificação da identidade gay ou
lésbica, e também produzindo um registro que demarca posições políticas libertárias em
relação ao assistencialismo estatal, que fragiliza e consequentemente produz a
docilização dessas expressões de gênero e sexualidade, como contido nos programas de
assimilação da diversidade sexual, tão comuns nas democracias contemporâneas. Em
grande parte dos textos reunidos na antologia do Bash Back!, que condensa escritos
veiculados pelos fazines aqui descritos, como o Gender Strike e o citado Dangerous
Spaces, bem como na revista Pink and Black Attack (BAROQUE; EANELLI, 2011). Há
um capítulo específico na antologia a respeito de uma recuperação de ações pontuais

41

É possível acessar esses casos de repercussão em solidariedade à CeCe no fanzine Dangerous Spaces:
Violent resistance, Self-defense & Insurrectional struggle against gender publicado pela mesma editora
da
antologia
de
escritos
do
Bash
Back!.
Disponível
em:
http://inside.warrenwilson.edu/~empower/dangerous-imposed.pdf. Acessado em: 23 de Julho de 2016
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realizadas em diversas cidades estadunidenses em solidariedade aos violentados pelo
sistema sexo-político, inclusive construindo uma espécie de cronologia fictícia da
história das experimentações de contracondutas sexuais e de gênero ao longo da história
(BAROQUE; EANELLI, 2011:144).
O periódico reúne diferentes expressões de vingança (como relatado acima no
caso da violência à prostituição), defesa e fúria direcionada contra as identidades
sexuais normalizadoras, “atacando as estruturas que mantém o gênero e recusando os
papéis produzidos por essas estruturas” (Gender Strike: Issue 1, 2013:1). O ataque se
faz a partir da afirmação e não apenas enquanto força reativa que se coloca em resposta
à violência anterior. A partir da criação de uma rede de troca de informações e de ações
realizadas pelas contracondutas sexuais, cria-se uma atmosfera de solidariedade,
cumplicidade e revoltas mútuas, onde o saber que se compartilha é instrumento
essencial para a continuidade dessas existências. Como grande mote, ao final da
introdução do primeiro volume do fanzine, podemos ler a frase-motor: apenas o fogo
ilumina nosso caminho.
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Capa do primeiro volume do zine “Gender Strike”, 2013.
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Contracapa do primeiro volume do zine Gender Strike42

Para uma compreensão mais ampla do alcance do material, como ele agencia
uma comunicação coletiva e indica caminhos trilhados segundo especificidades de cada
grupelho que compõe o zine, faz-se necessário estar atento ao histórico de surgimento
da rede que o manteve, sendo responsável pela organização, edição e difusão desse e de
42

“Nós estamos amando a liberdade, bandos de queers que tiveram o bastante da opressão policial e por
isso seguem odiando aos policiais. A violência policial é um negócio como outros e se desejamos por um
fim nisso, devemos estar dispostos para responder da mesma forma. A única coisa que pode ser descrita
como justiça nessa sociedade invertida, é a vingança dos oprimidos e a nossa justiça será achada nas
ruas…” (queers contra policiais).
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outros materiais similares. O Bash Back! foi criado como uma rede de diferentes
coletivos anarquistas queers dos Estados Unidos, em 2007, preocupados com a
tendência de assimilação dos movimentos gays, lésbicos e trans, por meio de eventos
como a Gay Pride (Parada Gay, em sua versão brasileira), do crescente nicho de
mercado gay nas democracias do norte do mundo – pink money e outras ações do
Estado que resumem as intenções de tolerância sexual (observem a ação de grupos
como o It gets better43, que ajuda jovens dissidentes sexuais a suportarem as agressões
sofridas em silêncio). Essa plataforma, o Bash Back!, reuniu ativistas trans e gays em
uma rede de troca de informações, na elaboração de ações políticas organizadas
conjuntas e em práticas de resistências cotidianas (como manuais de auto-defesa à
violências heterossexistas ou a confecção de armas caseiras para combate físico). Isso
está presente mais pontualmente nos escritos de grupos ao redor do EUA, que
organizaram festas, encontros e oficinas de compartilhamento de técnicas de luta
advindas de artes marciais e que em sua grande maioria são ensinadas por indivíduos
cujas identidades são precisamente aquelas que se pretende combater por perpetuarem
violências. Já estive presente em encontros de compartilhamento dessas técnicas de
defesa e ataque em São Paulo, por ocasião do encontro com um amigo homem trans que
praticava artes marciais e se interessava em disseminar essas técnicas para mulheres,
bichas, lésbicas e pessoas trans. A prática do Wen-Do, exclusivamente ensinada por
mulheres para outras mulheres, “para o contrataque físico, [no qual] orienta-se golpes de
fácil aplicação, descritos minuciosamente e acompanhados de ilustrações” (LUCCHESI,

43

O movimento se iniciou em 2010 com o objetivo de comunicar à juventude gay, lésbica e trans que é
preciso aguentar as agressões e abusos sofridos cotidianamente, oferecendo suporte psicológico e legal
para que esses indivíduos criem resiliências. Seu site de referência é: http://www.itgetsbetter.org/.
Acessado em 23 de julho de 2016.
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2015:115)44 é uma das possibilidades do Bash Back! enquanto prática de revide às ações
de violência estatal e do próprio conservadorismo existente dentro do movimento gay
assimilacionista; o texto “Bash Back is dead, Bash Back forever” dá uma dimensão das
práticas de revidar em igual intensidade aos mais diversos fascismos moleculares que
assolam as singularidades sexuais comentadas.
Muitos grupos envoltos na rede autônoma se identificavam com tendências
anarquistas insurrectas, e não poucas eram organizadas sobre princípios libertários,
como o caso do coletivo ACT UP45, que durante os anos 1980 promoveu importante
processo de combate a toda mitologia que associa a HIV às práticas homossexuais a
partir de uma série de ações diretas realizadas ao longo de 1987 na Wall Street e na
Broadway pela acesso ao AZT e outros medicamentos que minimizassem o efeito da
doença46. Em conjunto, os levantes de gays e lésbicas nos Estados Unidos durante os
anos 1960, conhecidos como Stonewall Riots, deram início à organização de diversos
grupos de difusão de resistência aos ataques a pessoas LGBT, mesmo que o movimento,
seguindo a trilha deixada por outros tantos movimentos de liberação ocorridos nesse
período, tenha realizado múltiplas negociações com instituições estatais e, portanto,
“quando o movimento virou ativismo político como um veículo para a mudança, adotou
a lógica do sistema político” (BAROQUE; EANELLI, 2011:329). Ficou nítido na
leitura da antologia da rede Bash Back! que, mais preocupados em reescrever o
presente, esses não mitificaram os antecedentes movimentos de liberação sexual e, ao

44

A pesquisa de Lucchesi com as riot grrrls elucida as disposições e exercícios de defesa pessoal entre
riot grrrls, respondendo às investidas heterossexuais e policiais sob a forma de violência. Estas mulheres
recusam a proteção externa e se defendem fisicamente com ardor.
45

AIDS Coalition to Unleash Power. Coletivo fundado em 1987 que, por meio da ação direta, promove
tensões nos processos de assimilação da AIDS como pandemia ou assunto de segurança pública.
46
É possível ter um panorama detalhado de suas ações no site do grupo. Disponível em:
www.actupny.org. Acessado em: 23 de Julho de 2016.

89

invés de procurar uma origem, interessaram-se mais pelos rastros deixados pósstonewall.
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Capa e contracapa da tradução para o espanhol do zine “Queer Ultraviolence”, Queer
International Publications, 2012.

O Bash Back! reuniu um grande número de agrupamentos anarquistas e queer ao
redor dos EUA, mobilizando diferentes tipos de publicações autônomas e
instrumentalizando ensaios teóricos, como o já traduzidos para o espanhol “Queer
Ultraviolence”, ou o traduzido para o português mas ainda não publicado “Toward The
Queerest Insurrection”, ensaios produzidos fora dos campi universitários, para a
construção de uma ação política mais radical e assertiva que se conjugue à uma teoria
não sedimentada pelos núcleos acadêmicos. Muitos grupos, por exemplo, como o Gay
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Shame47, problematizando as noções de orgulho gay e diversidade sexual, inspiraram
jovens anarquistas a começarem a auto-gerir seus fanzines locais sobre suas
experiências de desordem de sexo e gênero, distribuindo-os em formato impresso e,
especialmente, na internet, em plataformas de difusão desse tipo de material, como o
zinewiki ou a zinelibraries48. Além das edições do zine Gender Strike, foram
contempladas pelo da Bash Back! muitos periódicos anarquistas de dissidentes sexuais
em circulação, como o jornal Pink and Black Attack49. Esse jornal reunia literatura
radical e queer em formato de zine, preocupado essencialmente em transmitir alguns
ensaios teóricos (como o Identity, Politics and Anti-politics: a critical perspective,
contido no quarto volume da Pink and Black Attack, 2010), informações e análises do
funcionamento da máquina-Estado e da economia capitalista numa perspectiva queer
radical. No ensaio o autor defende a ideia de que as opressões sofridas por identidades
estão associadas à própria delimitação de identidades passíveis de violação, entendendo
a emergência de categorias específicas para gays, lésbicas e trans como o primeiro
movimento de permissão de uma violência, que as localiza no segmento de “minorias”
definidas pelo Estado e pelo capitalismo. Segundo os editores da revista editores, em
entrevista publicada na antologia já citada (BAROQUE; EANELLI, 2011:357), a maior
preocupação do jornal era que, em meio a tantos zines feitos com foco em experiências
pessoais de vidas dissidentes, o jornal leva esse ensaios teóricos e literatura informativa
para anarquistas de forma mais impessoal. Alguns dos principais ensaios da revista são:
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Coletivo formado em 1998 como uma forma de negação ao modelo de consumo dos nichos de mercado
homossexuais sustentado pelos eventos públicos como a Gay Pride (Parada do Orgulho Gay), além de
apontarem críticas à agenda política de direitos reivindicados por coletivos associados a esses eventos,
como a regularização do casamento entre indivíduos do mesmo sexo. cf.: HALPERIN, David; TRAUB,
Valerie (orgs.). Gay Shame. The University of Chicago Press, 2009.
48

Endereços eletrônicos: http://zinelibraries.info e http://zinewiki.com . Acessados em: 11 de março de
2016.
49

O primeiro volume da revista está disponível em http://zinelibrary.info/pink-and-black-attack-1 .
Acessado em 08 de março de 2016.
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“Let the trans women speak”, “Reflections on the death of Bash Back!” e o já citado
“Identity, Politics and Anti-politics: a critical perspective”.
Dessa forma, da constituição de uma rede que interliga diferentes resistências
locais, o Bash Back! demonstra uma urgência em não centralizar burocraticamente, seja
no modelo do partido ou da militância organizada, negando qualquer hierarquia que se
instaure sorrateiramente. A partir da análise de textos veiculados pelo Bash Back! se
delineia uma contracultura informativa no interior dos grupos que não se identificavam
com uma identidade de gênero específica, e reuniam-se em torno de urgências mais
específicas de resistir à capacidade do neoliberalismo e de seus dispositivos de captura
de despontencializar a resistência das sexualidades desviantes. Portanto, fazia parte de
suas ações o ataque direto a lojas e centros comerciais que veiculam a imagem de um
corpo ideal como modelo hegemônico; as instituições legais como a discussão sobre o
casamento de pessoas do mesmo sexo ou mesmo a possibilidade de casais
homossexuais adotarem uma criança foram constantemente alvos de críticas radicais,
opondo-se às alternativas liberais com um revide anarquista anti-estatal.
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Capa do zine “The anarchy of queer”, In Constrution: Turku, 2009.www.anarchistsstudies-network.org.uk/documents/The_Anarchy_of_Queer.pdf
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Kafeta Trans
Kafeta Trans é um zine produzido por um ativista trans que compilou em três
volumes uma produção literária de cunho político e pessoal acerca de suas
experimentações no processo de masculinização em forma de textos narrativos sobre
sua trajetória de transição de gênero. Além dos escritos de caráter pessoal e processual
(a própria transexualização), também foi um dos primeiros materiais a trazer ao Brasil
traduções de textos ainda desconhecidos (no volume 2 do Kafeta Trans há uma tradução
do artigo “Sujeira e gênero. Mijar/cagar. Masculino/feminino” e Paul B. Preciado, ainda
não traduzido ao público brasileiro anteriormente que anexo à essa dissertação). Além,
os relatos de auto-experimentação permitem aproximar-se, a partir da publicação
narrativa de experiências sexo-dissidentes, de um imaginário de gênero não normativo e
binário. O esforço de tradução de textos pouco acessíveis para leitores da língua
portuguesa se une a essa tarefa maior de criar uma literatura sobre as
transmasculinidades. O texto “To Pack Or Not To Pack”50, escrito por Rocco, da revista
californiana Original Plumbing - que edita escritos sobre a cultura de transhomens e
destina-se à sua visibilidade, presente no segundo volume do zine se soma aos relatos
sobre a experiência com a masculinização transexual.
Por ocasião da festa de encerramento do Espaço Impróprio em São Paulo em
2012, o zine foi preparado para ser um complemento a uma oficina sobre
transexualidade masculina que envolvia um processo de “visibilidade aos homens
trans”. A discussão no Brasil a respeito das trans-masculinidades se originou da ação
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Disponível
em:
http://www.originalplumbing.com/index.php/2011-08-19-13-59-20/mytransition/item/96-roccoblog-to-pack-or-not-to-pack . Acessado em:27 de abril de 2016.
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política de João W. Nery, um dos primeiros transhomens51 a administrar a testosterona
sintética em um corpo biologicamente assignada como mulher. Sua experiência e
visibilidade a partir da própria existência (do corpo como plataforma de resistência
política), o fez fundar em 2012, em conjunto a outros homens-trans ativistas, o Instituto
Brasileiro de Transmasculinidade (IBRAT) como uma estratégia de auto-organização de
uma plataforma de concentração das discussões sobre as trans masculinidades
periféricas no Brasil. A se somar com o Kafeta Trans, encontrei ao longo da busca sobre
fanzines feitos por transhomens no Brasil, o zine “Sapatoons & Queerdrinhos”52, que é
um fanzine que se posiciona pelo separatismo, optando por uma política anticopyright e
de livre circulação entre redes de afeto trans, gays e lésbicas. O zine e publicado pelo
selo “Monstrans”, que além desses dois volumes do “Sapatoons” ainda possui outros
materiais em catálogo sobre experiências íntimas de desordem do gênero por
singularidades que experimentam a chamada transição FTM53.

51

João W. Nery se auto-intitula transhomem ao invés de aderir ao termo usualmente mais escolhido de homem-trans,
pois segundo ele há um interesse em deixar a categoria “homem” em segundo plano tendo em vista se identifica
anteriormente enquanto “trans”. (disponível em: http://erosdita.ne10.uol.com.br/2014/10/transexualidade-historia-dejoao-w-nery/. Acessado em: 28 de abril de 2016.
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Disponível em: https://monstrans.noblogs.org/sapatoons-queerdrinhos/. Acessado em: 29 de abril de
2016.
53
Por FTM se entende o processo de transição Female to Male, na qual um corpo biológico feminino
passa a administrar testosterona sintética e gradualmente se transforma em algo que extravasa a própria
noção de homem. Em vista disso que João Nery opta por se referir a essas corporeidades como transhomens, por negaram que se transformem em homens propriamente dito.
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Imagem Paul B. Preciado durante o processo FTM descrito em Testo Yonqui

A disseminação desses fanzines, ainda que restrita ao grupo de queers - em sua
maioria insatisfeitos com a concentração das produções em uma esfera acadêmica, e
preocupados em tornar suas experiências acessíveis por meio da divulgação impressa,
revela uma rede de informações e afetos que produz uma manada não localizável.
Obviamente, tensões e divergências constituem o interior dessa manada, havendo
subdivisões internas; desse modo fragmentário e dispersivo talvez se expanda uma
resistência à localização precisa desses queers, impedindo-os, parcialmente, de serem
capturados em identidades advindas das nomenclaturas das identidades LGBT e criando
relações de amizade potentes em aproximações e tensões que, por fim, implodam em
cada um de sua própria ou eloquente identidade.
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Capa do segundo volume do zine “Kafeta Trans”. São Paulo, 2011.
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escrita de si, escrita da diferença

Enquanto cada um tem seus próprios esconderijos, seus próprios refúgios, eu só
tenho a mim mesmo. Eu, a rua, o campo aberto: a conversação que se estabelece
interiormente entre minhas partes estilhaçadas. Eu desço ao chão e tento colar cacos
para, uma vez mais, construir uma autoimagem de que seria eu. Nesse processo, não
contar com a cumplicidade da figura do outro; nem a semelhança, nem a diferença
podem vir a constituir parâmetros para a invenção de um corpo que abra campo para o
surpreendente. O múltiplo é justamente o campo aberto da ausência de referências.
Artaud escreveu, brincando entre dedos com uma espécie de autodefinição errática, que
era preciso ativar um corpo de minha noite interna (UNO, 2012:40). Com isso, fazer
liberar a potência de vida que foi parida desavisadamente; para a ótica da crueldade era
sempre preciso produzir um segundo ou um terceiro nascimento. Caçava, cavava,
procurava incessantemente se desfazer de sua identidade, produzir a outro nascimento
para assim dar início a uma recusa de seu nascimento biológico.
Se a questão da identidade, seja ela da cor que compõe um arco-íris, desloca-se
em meu interior de forma ruidosa é por que sou atravessado por um processo meu de ser
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Em Artaud a sexualidade é uma língua. E como tal, sujeita aos códigos binários
e normalizadores, a sexualidade é “uma inimiga para Artaud, na medida em que ela é
igualmente uma forma de vida organizada, manipulada e controlada” (UNO, 2012:39).
E, em coro à entrevista de Paul Preciado54, se a sexualidade é de fato uma língua, é
possível aprender outra sexualidade como se aprende uma nova língua; é preciso
desterritorializá-la, “fazê-la delirar e falar como um judeu em Praga ou um cachorro que
faz seu buraco” (DELEUZE; GUATTARI, 2014:39), para que ela possa desenrolar em
campos não conhecidos e experimentar movimentos únicos.
Em cartas produzidas e trocadas silenciosamente entre eu minha amiga-amante,
experimentamos uma dieta restrita de emoções para que essas sejam processadas em seu
máximo valor proteico (poético). Há uma disjunção entre comer e escrever (DELEUZE;
GUATTARI, 2014:39); a palavra como substância capaz de sustentar um corpo vivo.

Como alimento.
Sinto meus dedos latejando, minha mão trêmula nessa cápsula que chamam corpo. O tempo se
abre e se fecha para tantas variações no clima. Diariamente. Diário aberto de duas ou mais vidas.
Quantas somos? Quantas deixamos escapar de vir a ser pela imagem que criamos de nós? O
significado da palavra “conforto” me toma de assalto. Entendo o poder negativo das
autodeterminações. Potencialidades infinitas e inomináveis se escondem por trás desse imenso
nome que nos demos. Um batismo que quero reverter inventando uma língua sem significado
nessa gramática afetiva que já nos traz cansaço.
Sou muitas. Esqueço, volto e vejo: ainda, muitas. Nesses dias tenho desconhecido meu gosto.
Provo com menos vontade pedaços de mim. Estranho a acidez desse líquido que me forma. É
que a interação comigo mesma anda repleta de interferências, não tenho me escutado em meio a
tanto ruído: distingo no escuro o formato desse corpo, tateio meu presente com dificuldade.
Vejo pedaços, resíduos desse amor espalhados pelo chão. Esse amor que agora também nos
desloca imensamente da nossa paz consigo. Reinventar outras certezas para fundar esse contato,
que não acontece apenas entre dois corpos, mas entre quatro (eu comigo, anais consigo).
Retomamos lentamente nosso próprio ritmo cardíaco. Entender essa diferença me alivia tanto.
54

Entrevista concedida para o jornal El País em 13 de Junho de 2010 e elaborada por Luz SánchezMellado. Disponível em <http://elpais.com/diario/2010/06/13/eps/1276410414_850215.html> e acesso
em: 26 de março de 2016.
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Porque quis me transformar em algo que amava em você. Porque criei um universo referencial
em sua forma de vida. Mas esse encontro não tem um só formato – em pouco tempo de vida já
experimentos três ou quatro possibilidades de ser.
Sai um choro daqui, mas não é um lamento. É a alegria da reinvenção da vida.
De iniciar, lentamente, a exercitar uma nova musculatura do coração com você.
Sim. Afirmar a vida.

Produzir um novo corpo, nascer ainda duas, três ou quatro vezes nessa vida.
Movimentos de longos processos de desnaturalização corpórea. Olho (atravesso)
lentamente espaços indicados pelos apontamentos feitos por Preciado: a invenção do
sexo enquanto categoria55 implantada cirurgicamente no corpo. Entrevejo possibilidades
de repensar as funções comumente atribuídas pela organização dos órgãos segundo
interesse em formar um organismo. Na formulação emprestada do Foucault da obra As
palavras e as coisas, a tecnologia do sexo como uma “mesa de operações” na qual se
inscreve toda uma organização do funcionamento e localização dos órgãos: rigorosa
estratificação corpórea que funcionará como plataforma, posteriormente, de conexão
entre a naturalização dos sexos com as representações de gênero.
“sobre essa mesa de dupla entrada (masculino/feminino) se define a
identidade sexual, sempre e a cada vez, não a partir de dados biológicos, mas
com relação a um determinado a priori anatômico-político, uma espécie de
imperativo que impõe a coerência do corpo como sexuado” (PRECIADO,
2014:128).

Quando Artaud investe sua pesquisa na e pela experimentação de um corpo sem
órgãos, travava uma luta mais intensa no campo de deixar de se “tocar com as mãos”,
de “ver com os olhos”, do que propriamente aniquilar essas funções ou mesmo os
aparelhos que as produzem. O corpo que tocamos é uma produção posterior dos

55

No capítulo intitulado “A industrialização dos sexos ou Money makes sex”, no Manifesto
Contrassexual (PRECIADO, 2014:127) , Preciado investiga procedimentos cirúrgicos no processo de
transexualização e como a tecnologia sexual a partir de cortes produz a chamada “atribuição de sexo”.
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sentidos que outrem imprime em sua superfície. Só podemos fazer nascer um novo
corpo quando são outras as mãos que nós tocam e fazem surgir pedaços invisíveis que
solitariamente não poderiam ser percebidos; a experiência sexo-afetiva revela
possibilidades corporais infinitas (FOUCAULT, 2013:16). Mas, sim, antes, aniquilar com
o vínculo secreto que se estabeleceu entre aparelho (máquina) e sua funcionalidade
especificada por esses recortes cirúrgicos precisos.
Em um texto de 2011 eu escrevia: “Há um certo número de questões que tem
ocupado minha cabeça ultimamente. E parece que todas elas estão girando em torno da
mesma pergunta: ‘em quem eu estou me transformando?’. Acho natural que em um
momento da vida, ou quem sabe em todos eles, essa indagação nos bata à porta. Eu
sinto-me inseguro quanto a mim mesmo, quem sou nesse instante e na perspectiva de
quem serei daqui a um tempo. Não sei se você me entende, mas parece que eu estou
cada vez mais enfiando-me dentro de mim mesmo. Sabe, de me cristalizar em quem eu
penso que eu sou, por medo de mudar. As vezes sinto uma solidão incomensurável,
como se ninguém pudesse estender a mão pra me fazer perceber que há muito mais
além de mim. Não quero ser tantas coisas, que o problema esta justamente em saber
quem é que eu quero ser, entende?”
Nesse ponto a questão que se apresenta não é a de quem somos, mas contra o
que somos. São nas “batalhas contra o governo da individualização” (FOUCAULT,
2011:234) que reside a potência política que pode criar resistências e, nesse sentido, o
queer pode despontar como uma luta que questiona o estatuto do indivíduo e os
processos pelos quais se dá essa individualização. Os processos que ligam um indivíduo
à sua identidade, que o circunscreve em sua própria individualidade são ações de
mecanismos de poder: “é uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos”
(FOUCAULT 2011:235). Nesse sentindo as singularidades são maneiras pelas quais se
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torna possível dissolver o eu em mim. “De agora em diante a questão não é saber como
se adquire a vida, mas como ela pode esbanjar-se e gozar, ou então: não saber como
construir em si o verdadeiro eu, mas como podemos dissolver-nos e viver a vida até
esgotá-la”56.
A respeito das possibilidades de se criar resistências a partir de práticas de
bando, movimentos de manada, é preciso levar em consideração o funcionamento dos
mecanismos de poder, que tendem sempre a se apresentarem como intermináveis
(FOUCAULT, 2004:81). Portanto é necessário estar atento aos movimentos de eclosão
do insuportável, não permitindo que se insira no campo das revoltas regras e
delimitações que conduzem à individualização e abrem campo para o funcionamento
dos mecanismos do poder em seu interior.
Em 2010, durante uma das crises identitárias que assolam, escrevi: “É
justamente nesse universo do indizível que eu me locomovo. Movo os móveis de lugar
loucamente procurando um buraco que ainda não cavei. É nesse deserto onde os carros
freiam sem deixar marcas, nele que deixo o tempo desgastar. Ando como se nada mais
me convenha, como se todas as opções se reduzissem a uma única só”.
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Trecho extraído da hypomnemata 167 - Boletim eletrônico do Nu-Sol - Núcleo de Sociabilidade
Libertária do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP
no. 167, junho de 2014. Disponível em: http://www.nu-sol.org/hypomnemata/boletim.php?idhypom=200.
Acesso em: 24 de Julho de 2016.
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Em minha experiência de experimentação hormonal, com os tecidos e com as
inscrições na pele, o esforço de introduzir um hormônio estranho à minha biologia passa
por um constante processo de me refazer, de pintar um novo nome em meu próprio
peito. Assim também o é a partir da inserção de camadas de tinta sobre a pele, marcas
que se fazem para formar outra superfície de contato ou com as ações-introjeção, nas
quais os circuitos estabelecidos entre tecido-pele, tecido-planta, pele-som produzem um
efeito de singularização da experiência de uma forma que é outro corpo que se deixa
entrever para si mesmo. Samuel Beckett, em seu Para terminar ainda, escreve sobre
certa impossibilidade de se nascer, “eu renunciei antes de nascer, no entanto isso não é
possível (...)” (BECKETT, 2012), denotando um movimento impossível em todo
nascimento, de consideração de matéria dada, do inatismo particular que essa maneira
de ascender à vida comporta.
Porque escrevo? Para não ter mais que escrever. Para não fazer do pensamento
uma imagem. De forma a abrir em mim um rasgo em minha identidade: processo de
despersonalização constante, donde constato: “só é possível escrever de fora”. A
literatura menor se expressa em uso minoritário de uma língua maior. Nela, há um forte
“coeficiente de desterritorialização” (DELEUZE; GUATTARI, 2014:35). Na literatura
menor tudo é político, para além da divisão binária da linguística em forma e conteúdo:
o caráter político dessa literatura reside no fato de que nela o caso individual (familiar,
conjugal, etc.) é extremado, ganhando um aumento microscópico, molecular, que o faz
expressar um agenciamento coletivo de enunciação. O enunciado não mais refere ao
sujeito de enunciação; esse se desterritorializa numa enunciação que se faz coletiva, em
que um só pode ser povoado por muitos.
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Vejo meu ritmo lento.
Adormeço rapidamente, acordo lentamente. Nas vidas oníricas que carrego algo vive e me
fornece as possibilidades de vida que aqui, acordada, pouco vivo.
E nem em sonho eu estava, antes me acessando. O erguer-se tranquilo, com uma pequena
agitação ruidosa de olhar para o próprio dia, o próprio erguer-se.
Essas pernas conjuntas, milhares, tropeçam juntas, e o tombo fica gigantesco. A pedra aparece e
uma perna tropeça na pedra da outra perna, que tropeça na perna da outra perna, que esperneia.
Primeiro abaixo a cabeça sempre. Não para fechar os olhos, mas para olhar para o chão.
Literalmente abaixo a cabeça, e meus olhos se direcionam a coisa, supostamente, alguma. Mas é
para meu peito carregado que olho, para a terra que é onde me encontro.

Aos olhos de outrem. Sempre aos olhos de outrem. Ser implica em ser sempre
localizado em um mapa produzido por outro. Em minha trajetória, alguns desconfortos.
A apresentação que se monta de si, de seu corpo, diante do olhar de fora me coçava.
Como seria eu lido? Como eu faria minha primeira leitura de mim de mim se esses,
esses outros, interpõe-se incessantemente sob meus olhos? Quero me presentear ao
mundo num golpe único e certeiro. Mostrar-me inteiro e nu naquilo que fiz de mim.
Ainda nisso alguma dificuldade: códigos de leitura corporal imperam e toda uma
pedagogia do corpo se revela abruptamente. No primeiro desregramento localizado, a
instalação do tribunal já se torna visível. Assim, muito cedo percebi que era possível ser
em alguns espaços e não-ser em outros. Jogo denso que aprendi melhor as regras na
infância. O que há, afinal, na singularidade que amedronta o olhar do outro? A
possibilidade de transitar entre maneiras de se constituir. Escolhemos modos-de-vida
fluidos para enganar a moral e fazê-la escorregar em sua própria lei. Ser um córrego que
flutua entre as barreiras do concreto. Minha fala. Minhas mãos. Meus hábitos de escrita.
Minha escrita mais elementar: meu corpo. Sempre objeto de estranhamento quando se
faz plataforma de experimentação de si. Penso o corpo e todo seu potencial
performático como um texto no qual as frases carecem de cuidadosa pontuação. A pele,
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superfície mais profunda (Nietzsche), página de inscrição onde se marcam signos
codificados que produzem encaixes em alguma partícula identitária. A desordem
produzida entre as identidades de gênero: frustrar constantemente os olhos que detém a
verdade do código, deixando esvaziar os signos ou preencher-se de tal forma
desordenada desses que resta apenas um vazio assignificante. Por que uma ética do
cuidado-de-si transicional? Para se criar e destruir povos no interior do deserto que
todos nós habitamos. Para experimentar o gosto do plano e dançar uma dança
inteiramente desconhecida debaixo dos olhos-juíz.
O que nos cobre é o que nos molda. As relações existentes entre os gestos
sobrecodificados e as formas de habitar os espaços se compõe entre a ação de
dispositivos de controle e de docilização dos corpos mutuamente. A arquitetura e o
espaço produzido na matriz heteronormativa é uma composição que aniquila formas-devida que experimentam as bordas do código sexo-gênero binário oferecido. O espaço só
passa a existir enquanto espaço quando se assume um código de leitura específico: o
mesmo para corporalidades que estão fora da matriz de inteligibilidade heterocentrada
(BUTLER, 2003) – essas deixam de existir.
Nesse sentido, interessa-me pensar no corpo enquanto heterotopia, como
território existencial criado para viver associações livres entre os devires que nos
atravessam. Quando o corpo passa a ser heterotópico não mais fica circunscrito em
planos transcendentais de idealização ou programação; ele passa a ser “o contrário de
uma utopia, é o que jamais se encontra sob outro céu, lugar absoluto, pequeno
fragmento de espaço com o qual, no sentido estrito, faço corpo” (FOUCAULT, 2013:7).
O espaço, enquanto produção de realidade materiais sobrecodificadas, tanto
pela máquina-Estado, quanto pelos mecanismos que produzem modos de subjetivação
normalizados, é marcado por uma característica de utopia. A normalização das condutas
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é uma utopia. Fazer o presente e desgovernar utopia é ser heterotópico. As fugas, sim,
as fugas. Só é possível fazer a arte virar vida quando nos locomovemos em linhas de
fuga – possibilidade real de experimentar o fora das cadências binárias. Deleuze
escreveu:
imaginem os gregos e os troianos como dois segmentos opostos, frente a
frente; eis que as amazonas chegam, elas começam a vencer os troianos, de
modo que os gregos gritam ‘as amazonas estão conosco’, mas elas se voltam
contra os gregos, os pegam de surpresa com a violência de uma tormenta
(DELEUZE, PARNET, 2004:159).

As amazonas que nos povoam ganham espaço quando nos abrimos para a vida
como experimentação e criação incessante. A questão é menos “quem somos?”, mas
sim, “como nos povoamos?”. Deixar de ser apenas linhas de segmentaridades duras, de
representar os papéis que nos ensinaram e rachar o corpo em fragmentos que vão
compor miríades de possibilidades de ser. O que nos alertou Foucault certa vez me
parece urgente: “é preciso, mais do que nunca, elevar a relação de si para consigo como
exercício de resistência ao poder político” (FOUCAULT, in.: DREYFUS; RABINOW,
2011:306). Cuidar de si de modo a criar lentamente esse mim e, dessa forma, deslocarse de uma pretensa “essência humana”, individualizada e totalizante a um só tempo, que
edificou, e ainda sustenta, toda uma arquitetura de codificação dos fluxos. Retomando a
temática do cuidado de si na antiguidade clássica, Foucault vai compreender que a
noção de pilotagem e de navegação como arte é o que conduz o sujeito ao governo de si
mesmo, sendo que “é o ser inteiro do sujeito que, ao longo de sua existência, deve
cuidar de si e de si enquanto tal” (FOUCAULT, in.: DREYFUS; RABINOW,
2011:301).
Falar a partir de um rosto, organizar os enunciados em referência à boca que
produz e ao ouvido a que se endereça – código coletivo da comunicação. O exercício de
se desfazer de seu próprio rosto implica em uma profunda desterritorialização. Uso
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frequentemente um espelho manchado que achei no lixo, que distorce meus traços,
envolve-me em círculos furta-cor, realça pontos cegos em minha face, que me olho nu
assim, e já não sou mais eu que me olho. Assim, minha produção literária ganha força
de despersonificação. Só assim, hoje, minha escrita pode viver.
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corpoescrita
Onde o corpo se encontra com a escrita? Qual o campo que se desdobra quando
a pele se faz superfície de inscrição? Em minhas experimentações corporais em
conjunto de Anais-karenin, vivemos ao longo de 2015 e 2016 aquilo que a artista define
como ações-introjeção. Em suas palavras: “ação-introjeção é uma forma de
performar/acionar o corpo em contato silencioso. introjeto outro corpo que executa
gestos com vestimentas costuradas por mim junto a ervas medicinais. costurar uma nova
pele em ação ritual, telepática. acionar o campo do invisível que age em nós. é algo que
acontece de uma matéria sutil, um gesto operado com delicadeza e ritual, com entrega
da existência de corpo inteiro, como se fosse uma oração, uma magia, um rito, uma
bruxaria, um cuidado com um ser frágil que precisa de você”.
Nessas ações, processos de descoberta incessante de novas corporalidades
acionadas pelo contato direto pele-planta e pele-tecidos, descobrimos maneiras muito
próprias de constituir espaços habitáveis que se encontrem fora do corpo (corpo esse
recortado pelas identidades acionadas cotidianamente) e ao mesmo tempo em que
componham um corpo que dissolve as delimitações entre uma esfera de dentro e a de
fora. Nosso entendimento sobre arte e vida não constrói limites visíveis entre essas
esferas, fazendo de conceitos como o de performance, constantemente localizáveis nos
discursos e práticas da arte contemporânea, desmantelarem-se a partir da noção de
introjeção, de construção polifônica de modos de existência que extrapolem o momento
no qual se desenrola as ações espaço-temporalmente. A noção de ação-introjeção,
desenvolvida por Anais-karenin em seu trabalho artístico, remete ao ato de inserir em
outro corpo elementos que o levem à um processo de constituição de um corpo sem
órgãos, no qual, por meio de acoplamentos realizados entre os elementos que propõe
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utilizar nas ações, surge um corpo que deixa de ser território, e passa a se tornar espaço
liso a medida em que possibilita fluir intensidades não-humanas e desidentificadas. O
que fica, seus resíduos, é aquilo que propriamente se converte em “ação artística”. As
ações acabam por criar espaços que permanecem existindo após os corpos se
deslocarem, pois há algo de imaterial que é acionada durante as experimentações. Sejam
as paisagens sonoras ou as visuais, há a criação de instalações que tem um caráter
residual e que indicam possibilidades de contato com o acontecimento passado que
embaralham as noções lineares da temporalidade.
Assim, a função poética dos registros das ações pretende recompor universos
subjetivos e singularizados que pendem ora para a marginalidade, ora para a loucura.
Não se investe em imagens como suporte de identificação ou de padrões formais de
modelos, mas para catalisar operadores existenciais. Tal trabalho tem o potencial de
produzir um deslocamento de territórios existenciais no corpo cotidiano das pessoas e
assim também funciona na experiência de introjeção. A introjeção tem um caráter de
adentrar um corpo.
As fotos abaixo são registros da ação-introjeção III: Água de alevante, realizada
no Oi Futuro Flamengo, RJ, 2015.
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Algumas são as motivações que guiam às ações-introjeção; em especial é um
diálogo, uma conversação entre corpos. O objetivo de estabelecer uma conexão entre as
corporeidades envolvidas no processo, no qual a artista – aquela que introjeta
modulações de subjetividade através da combinação de sons em repetição, camadas de
tecidos e o contato das ervas com a pele, realiza convites a outros artistas para
integrarem esse processo, abrindo seu corpo sutil para os atravessamentos propostos por
Anais-karenin. Em minhas experiências com a ação-introjeção uma linha condutora
presente que une propostas artísticas e estéticas muito distintas é a presença de uma
atmosfera de dissolução da identidade.
Nesse ínterim, o contato mais prolongado e que contém uma terapêutica muito
própria acaba por dissolver a noção de performance especialmente por se aproximar de
um entendimento e prática que vazam pelas bordas da arte enquanto representação da
vida e o artista não se confundo com “ator”. Ali nada é cenográfico ou construído com
tal intencionalidade de promover uma imagem do mundo ou constituir uma
representação do vivido em ações pontuais que o ilustrem. "A experimentação traz a
invenção de valores e a atitude orientada por regras facultativas e isto ocorre no espaço
e no tempo concretos" (SCIGLIANO, 2008). Ao se debruçar sobre os trabalhos de
Lygia Clark e Hélio Oiticica sob a perspectiva da noção de heterotopia, Scigliano atenta
para a potência da arte imbricada como modo de vida em gerar espaços experimentais e
abertos a novas singularidades.
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A imagem escaneada da página anterior é um excerto do trabalho Livro de Freud
em que Anais-karenin escreveu em cima de um dos clássicos da teoria psicanalítica,
deixando um texto entrecortado por seus registros processuais na elaboração da ideia de
ação-introjeção. Segundo Anais-karenin, no texto sobre o processo de realização desse
trabalho, inscrever e escrever sobre (por cima de) um trabalho de Sigmund Freud é um
ato de resistir às sobrecodificações da psicanálise. Em suas palavras:

“Nesse trabalho escrevo sobre (em cima de) os escritos de Freud,
produzindo muitas vezes um embaralhamento de nossas letras e
pensamentos, restando apenas uma composição visual com algumas
palavras ou trechos legíveis, colagens de tecidos, folhas secas, insetos
mortos, etc. Há aqui uma busca por fazer uso dos pensamentos
psicanalíticos já enraizados em nossa cultura que muitas vezes me
vejo reproduzindo para explicar minha existência através da ideia do
trauma, dos rastros marcados da infância, ou mesmo uma
determinação da identidade através do parentesco. Utilizar esse
pensamento e rescrever/ me inscrever sobre ele, é uma maneira de não
permitir que ele se inscreva sobre mim”.

O desejo em explorar um trabalho de arte calcado no silêncio, que contém em si
esse silêncio profundo da matéria (supressão da fala) e em estabelecer maneiras de
corpos conversarem entre si por canais de comunicação mais sutis constrói uma
distância dos trabalhos em performance ainda muito catárticos ou ocupados em
“desvelar” algo a partir do uso de recursos estéticos e políticos.
Frente à memória das marcas, dominante, é preciso desenvolver uma potência
do esquecimento57; encará-lo como uma força que nos arrasta para uma superfície lisa,
plástica e flexível dos acontecimentos. As ações-introjeção funcionam em meu corpo
como dispositivos de esquecimento das identidades molares que me constituem ao
acionar a partir das plantas, que carregam histórias inauditas, formas de ser nãohumanas. O esquecimento é essencial para que a dissolução de nossas identidades não
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Essa é uma ideia que tomei emprestada de Luiz Fuganti a partir de suas leituras de Deleuze que foi
desenvolvida em uma palestra na Faculdade de Teatro da Universidade Federal de Uberlândia em 2013.
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se opere unicamente em um campo mental, teórico, mas que invade a vida como prática
de si, experimentação ativa que traz intersecções entre vida e arte.
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As fotos acima são registros da primeira ação-introjeção realizada no Espaço
Cultural Olho da Rua, no Rio de Janeiro em setembro de 2015, por ocasião da abertura
da exposição Genealogia. Essa ação dialogava com a contribuição de Anais-karenin
para a exposição, no interior do seu trabalho Habitações do Corpo. Nela um exercício
de se despir das vestes usuais (demarcadas excessivamente por signos de gênero e
carregadas de um senso de humanidade) e experimentar um corpo dentro de um vestido
que posteriormente é banhado num preparado de ervas e suspenso no espaço, ficando ali
estático e pingando lentamente a água que sorveu. Os tecidos absorvem líquidos assim
como a pele absorve os signos – por isso a urgência em se depurar, livrar-se do excesso
acumulado nas camadas epiteliais. Abrir os campos para a cristalinidade da existência
significa fazer da vida um caminho de experimentação artística real, não engendrando
tempos e espaços demasiadamente marcados pelas identidades que nos atravessam no
cotidiano.
Os trabalhos de Anais-karenin que eu pude participar em conjunto como corpo
que se abriu para a introjeção, revelam o acontecimento de criação de espaços outros,
algo que pode ser vislumbrado nos trabalhos de Lígia Clark e Hélio Oiticia. A arte,
quando se lança para a construção de outros espaços e outras relações espaço-temporais,
ao final, está voltada para o corpo, é corpo. Portanto, a estética da existência se efetiva
nesses experimentos na medida em que eles possibilitam abrir um corpo impensado
para ser visitado também durante seus movimentos mais cotidianos.
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Ao se debruçar sobre os aspectos da vida ascética Foucault se depara com a
temática da escrita de si como prática de complementação da anacorese (FOUCAULT,
1992:129). As práticas ascéticas, portanto, referem-se não apenas sobre as ações, mas
também aos pensamentos – e é precisamente sobre os pensamentos que a escrita de si
age ao marcar movimentos interiores. Escrever se torna um exercício de conversação de
si consigo mesmo, associados ao exercício de pensar de duas formas diferentes. É
possível distinguir essas formas na medida em que uma é linear, vai da meditação à
atividade da escrita, enquanto a outra tem um caráter circular, na qual a meditação e as
notas entram em uma retroalimentação mútua. “Como elemento do treino de si, a escrita
tem, para utilizar uma expressão que se encontra em Plutarco, uma função etopoiética: é
um operador da transformação da verdade em ethos” (FOUCAULT, 1992: 131).
A escrita no geral e, em particular, a escrita que procuro construir funciona como
uma ferramenta de lapidação. Experimento a autopoises da escrita como elemento
fundamental para qualquer exercício de escrita. Não diferentemente são as
corporeidades que se intencionam experimentar: maneiras de se inscrever no mundo,
tentativas que comportam fracassos e acertos e, sem dúvida, a sexualidade é um imenso
exercício solitário de lapidação de si, ainda que muito se caminhe em manada, o que
resta é o corpo só.
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enfim...
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anexos

Sujeira e Gênero. Mijar/Cagar. Masculino/Feminino
Beatriz Preciado
Além das fronteiras nacionais, milhões de fronteiras de gênero, difusas e tentaculares,
segmentam cada metro quadrado do espaço que nos rodeia. Ali onde a arquitetura
parece simplesmente se pôr a serviço das necessidades naturais mais básicas (dormir,
comer, cagar, mijar…) suas portas e janelas, seus muros e aberturas, regulando o acesso
e a vista, operam silenciosamente como a mais discreta e efetiva das “tecnologias de
gênero.”(1)
Assim, por exemplo, os sanitários públicos, instituições burguesas generalizadas em
cidades européias a partir do século XIX, pensadas primeiro como espaços de gestão do
lixo corporal nos espaços urbanos(2), vão converter-se progressivamente em cabines de
vigilância do gênero. Não é casual que a nova disciplina fecal imposta pela nascente
burguesia ao final do século XIX seja contemporânea do estabelecimento de novos
códigos conjugais e domésticos que exigem a redefinição espacial dos gêneros e que
serão cúmplices da normalização da heterossexualidade e da patologização da
homossexualidade.
No século XX, os sanitários viraram autênticas células públicas de inspeção em que se
avalia a adequação de cada corpo nos códigos vigentes da masculinidade e da
feminilidade. Na porta de cada sanitário, como único signo, uma interpelação de gênero:
masculino ou feminino, damas ou cavalheiros, chapéu masculino ou chapéu feminino,
bigode ou rosto liso, como se tivesse que entrar ao banho e refazer-se o gênero mais que
desfazer-ser da urina e da merda. Não se pergunta se vamos cagar ou mijar, se temos ou
não diarréia, nada interessa, nem a cor nem o tamanho. A única coisa que importa é o
GÊNERO.
Tomemos, por exemplo, os banheiros do aeroporto George Pompidou de Paris,
escoadouros de dejetos orgânicos internacionais em meio a um circuito de fluxo de
globalização do capital. Entremos no banheiro das mulheres. Uma lei não escrita
autoriza as visitantes casuais dos sanitários a inspecionar o gênero de cada novo corpo
que decide cruzar a soleira da porta. Uma pequena multidão de mulheres femininas, que
com freqüência dividem um ou vários espelhos e pias, atuam como inspetoras anônimas
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do gênero feminino, controlando o acesso de novos visitantes de vários compartimentos
privados em cada um dos quais se esconde, entre conveniência e imundice, um
sanitário. Aqui, o controle público da feminilidade heterossexual se exerce primeiro
mediante o olhar, e só em caso de dúvida mediante a palavra.
Qualquer ambigüidade de gênero (cabelo excessivamente curto, falta de maquiagem,
pelos curtos ao redor do lábio em forma de bigode, passo muito afirmativo…) exigirá
um interrogatório do usuário potencial que se verá obrigado a justificar a coerência de
sua escolha de sanitário: “Ei, você. Se equivocou de banheiro, o dos homens esta à
direita.” Um cúmulo de signos do gênero do outro banheiro exigirá irremediavelmente o
abandono do espaço mono-gênero sob pena de sanção verbal ou física. Em último caso,
sempre é possível alertar a autoridade pública (com freqüência uma representação
masculina do governo estatal) para retirar os corpos trânsfugos (pouco importa se trata
de um homem ou de uma mulher masculina).
Se, superando este exame do gênero, ganharmos acesso a uma das cabines,
encontraremos então um cômodo de 1×1,50 m² que tenta reproduzir em miniatura a
privacidade de um banheiro doméstico. A feminilidade se produz precisamente pela
subtração de toda função fisiológica do olhar público. No entanto, a cabine proporciona
uma privacidade unicamente visual. É assim que a domesticidade estende seus
tentáculos e penetra o espaço público. Como faz notar Judith Halberstam “o banheiro é
uma representação, uma paródia, da ordem doméstica fora da casa, no mundo
exterior”(3).
Cada corpo fechado em uma cápsula evacuatória, de paredes opacas que o protegem de
mostrar seu corpo em nudez, de expor a vista pública a forma e a cor de suas
defecações, dividem no entanto o som dos jatos da chuva dourada e o cheiro das merdas
que se espalham nos sanitários próximos. Livre. Ocupado. Uma vez fechada a porta, um
vaso branco de 40 a 50 centímetros de altura, como se tratasse de um tamborete de
cerâmica perfurado que conecta nosso corpos defecante a um invisível esgoto universal
(na qual se misturam os dejetos de mulheres e homens) nos convida a sentarmos tanto
para cagar como para mijar.
Cruzemos o corredor e vamos agora ao banheiro dos rapazes. Cravados na parede a uma
altura de 80 a 90 centímetros do solo, um ou vários mictórios se agrupam em um
espaço, frequentemente destinado a lavatórios e igualmente acessível a visão pública.
Dentro deste espaço, uma peça fechada, separada categoricamente da visão pública por
uma porta de trinco, dá acesso a um vaso semelhante ao que mobilia os banheiros das
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mulheres. Apartir de princípios do século XX, a única lei arquitetônica comum a toda
construção de banheiros, de rapazes, é esta separação de funções: mijar-de-pémictorio/cagar-sentado-vaso. Dito de outro modo, a produção eficaz da masculinidade
heterossexual depende da separação imperativa da genitalidade e analidade. Poderíamos
pensar que a arquitetura constrói novas barreiras quase naturais respondendo a uma
diferença essencial de funções entre homens e mulheres. Na realidade, a arquitetura
funciona como uma verdadeira prótese do gênero que produz e fixa as diferenças entre
tais funções biológicas.
O mictório, como uma protuberância arquitetônica que cresce desde a parede e se ajusta
ao corpo, atua como uma prótese da masculinidade, facilitando a postura vertical para
mijar sem receber respingos. Mijar de pé publicamente é uma das performances
construtivas da masculinidade heterossexual moderna. Deste modo, o discreto mictório
participa da produção da masculinidade no espaço público. Por isto, os mictórios não
estão presos em cabines fechadas, senão em espaços abertos a visão coletiva, posto que
mijar-de-pé-entre-caras é uma atividade cultural que gera vínculos de sociabilidade
divididos por todos aqueles, que ao fazê-lo publicamente, são reconhecidos como
homens.
Duas lógicas opostas dominam o banheiro das moças e rapazes. Enquanto o banheiro
das moças é a reprodução de um espaço doméstico, em meio ao espaço público, os
banheiros de rapazes são umas pregas do espaço público em que se intensificam as leis
de visibilidade e posição ereta que tradicionalmente definiam o espaço público como
espaço de masculinidade. Enquanto o banheiro das moças opera como um minipanóptico em que as mulheres vigiam coletivamente seu grau de feminilidade
heterossexual em que todo avanço sexual resulta uma agressão masculina, os banheiros
dos rapazes aparecem como um terreno propício para a experimentação sexual. Em
nossa paisagem urbana, o banheiro de rapazes, resto quase-arqueológico de uma época
de masculinismo mítico em que o espaço público era privilegio dos homens, resulta ser,
junto com os clubes automobilísticos, esportivos ou de caça, e certos bordéis, um dos
redutos públicos em que os homens podem utilizar-se de jogos de cumplicidade sexual
sob a aparência de rituais de masculinidade.
Mas precisamente porque os banheiros são cenários normativos de produção da
masculinidade, podem funcionar também como um teatro de ansiedade heterossexual.
Neste contexto, a divisão espacial de funções genitais e anais protege contra uma
possível tentação homossexual, ou melhor, condena ao âmbito da privacidade. A
diferença do mictório, nos banheiros de rapazes, o vaso, símbolo da feminilidade
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abjeta/sentada, preserva os momentos de defecação de sólidos (momentos de abertura
anal) da visão pública. Como sugere Lee Edelman(4), o ânus masculino, orifício
potencialmente aberto a penetração, deve abrir-se somente em espaços fechados e
protegidos da visão de outros homens, porque de outro modo poderia suscitar um
convite homossexual.
Não vamos aos banheiros para evacuar, senão para fazer nossas necessidades de gênero.
Não vamos mijar, senão reafirmar os códigos da masculinidade e da feminilidade no
espaço público. Por isso, escapar do regime de gênero dos banheiros públicos é desafiar
a segregação sexual que a moderna arquitetura urinária nos impõe há mais ou menos
dois séculos: público/privado, visível/invisível, decente/obsceno, homem/mulher,
pênis/vagina, de-pé/sentado, ocupado/livre…
Uma arquitetura que fabrica os gêneros enquanto, debaixo do pretexto da higiene
pública, diz ocupar-se simplesmente da gestão de nossas sujeiras orgânicas.
SUJEIRA>GÊNERO. Infalível economia produtiva que transforma a sujeira em gênero.
Não nos enganemos: a máquina capital-heterossexual não desperdiça nada. Ao
contrário, cada momento de expulsão de um dejeto orgânico, serve como ocasião para
reproduzir o gênero. As inofensivas máquinas que comem nossas merdas são na
realidade normativas próteses de gênero.

(1). Utilizo aqui a expressão de Teresa De Lauretis para definir o conjunto de
instituições e técnicas, desde o cinema até o direito, passando pelos banheiros públicos,
que produzem a verdade da masculinidade e a feminilidade.
Ver: Teresa De Lauretis, Technologies of Gender, Bloomington, Indiana University
Press, 1989.
(2). Ver: Dominique Laporte, Histoire de la Merde, Christian Bourgois Éditeur, Paris,
1978; y Alain Corbin, Le Miasme et la Jonquille, Flammarion, Paris, 1982.
(3). Judith Halberstam, “Techno-homo: on bathrooms, butches, and sex with furniture,”
in Jenifer Terry and Melodie Calvert Eds., Processed Lives. Gender and Technology in
the Everyday Life, Routledge, London and New York, 1997, p.185.
(4). Ver: Lee Edelman, “Men’s Room” en Joel Sanders, Ed. Stud. Architectures of
Masculinity, New York, Princeton Architectural Press, 1996, pp.152-161.
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