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[...]
O menino era ligado em despropósitos.
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gostava mais do vazio
do que do cheio.
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Com o tempo aquele menino
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o mesmo que carregar água na peneira.
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noviça, monge ou mendigo
ao mesmo tempo.
O menino aprendeu a usar as palavras.
Viu que podia fazer peraltagens com as palavras.
E começou a fazer peraltagens.
Manoel de Barros

RESUMO
É na língua que as coisas adquirem significação. Nela, alguns verbos são impessoais e não
possuem sujeito. Isso implica em não ter com quem concordar, como o verbo “fazer”. Todo
verbo indica uma ação, um ato em constituição. É o caso desse trabalho: um processo de
“feição”, um devir-outro, um devir-corpo. A materialização de um corpus sobre o qual se
disserta acerca das relações do corpo com o mundo e com os outros. Essa constituição, será
feita em quatro ações principais: fizeram, desfazendo, (re) fazendo e fiz. Tais ações indicam o
rompimento da ordem, para estabelecer um estranhamento, inaugurar uma nova forma de ver
e pensar o corpo. Essa dissertação objetiva pesquisar as práticas, os cuidados de si e as
performatividades na constituição do corpo de personagens queers no cinema de Pedro
Almodóvar. Para tanto se apropria dos conceitos de subjetivação, práticas e cuidados de si,
performatividade, corpo, heterotopia e, metodologicamente, se vale de uma perspectiva
desconstrucionista e de análise fílmica para perceber as performatividades e práticas de si dos
personagens. Como recorte e objeto de análise selecionamos os personagens Tina e Pablo do
filme A lei do desejo (1987) de Pedro Almodóvar. Tais personagens possuem sexualidades
polimorfas, permitindo perceber como se dão os processos de constituição de si e mostram
perspectivas de subversão da sexualidade. Seus corpos são plásticos, flexíveis, transgressores
e indicam uma busca agonística na criação de uma verdade ético estética sobre si mesmos.
Nesse estudo, interessa-nos discorrer sobre o corpo queer e como ele se constitui uma
heterotopia, ou seja, as técnicas, os cuidados e as práticas de si pelas quais esse corpo subverte
os espaços e determinações corporais previamente determinados, das relações de poder
impostas através do dispositivo da sexualidade inaugurando contraespaços. É contra a tríplice
saber-poder-sujeito que define o dispositivo da sexualidade que esses sujeitos se colocam.
Isso porque o queer já é uma sobreposição das posições sociais, um deslocamento para a
margem, são corpos fronteiriços e desviantes que não se contentam em atravessar as divisões
binárias, mas vivem na fronteira. Definir o corpo queer como uma heterotopia é compreendêlo pela subversão da ordem natural. É vê-lo na modificação dos espaços e posições dos
discursos da sexualidade normatizadora. Estudá-lo sob essa configuração possibilita à
Comunicação entendê-lo, imerso em uma cultura, a partir de rastros de um acontecimento. É
nesse corpo que chora, que ri, que faz festa (que é festa) que são travadas relações de poder e
é nelas que eles transitam, estabelecendo resistências, se fazendo, sendo e (sobre)vivendo.
Palavras-Chave: Corpo; Queer; Heterotopia; Cinema; Pedro Almodóvar

ABSTRACT
It is in language that things get a meaning. In it, some verbs are impersonal and have no
subject. This implies not having someone to agree with, like the verb "to do”. All verb
indicates an action, an act in constitution. This is the case of this study: a process of "feature",
a becoming-another, a becoming-body. The materialization of one corpus, about which to tell
about the body's relations with the world and with others. This constitution will be made in
four main actions: did, undoing, (re) doing and did. Such actions indicate the disruption of
order, to establish estrangement, to inaugurate a new way of seeing and thinking the body.
This dissertation aims to investigate practices, self-care and performativity in the body
constitution of queers characters in the cinema of Pedro Almodóvar. In order to do so, it
appropriates the concepts of subjectivities, practices and care of himself, performativity, body,
heterotopy and, methodologically, uses a deconstructionist perspective and filmic analysis to
perceive the performativity and self-practices of the characters. As a clipping and object of
analysis, we selected the characters Tina and Pablo from Pedro Almodóvar's Law of Desire
(1987). Such characters have polymorphous sexualities, allowing us to perceive how the
processes of self-constitution occur and show perspectives of sexuality subversion. Their
bodies are plastic, flexible, transgressors and indicate an agonistic quest in creating an
aesthetic ethical truth about themselves. In this study, we are interested in discussing the
queer body and how it constitutes a heterotopy, that is, the techniques, the cares and the
practices of the self by which this body subverts the previously determined spaces and
determinations of the body of the relations of power imposed through the device of sexuality
inaugurating counter space. It is against the triple knowledge-power-subject that defines the
device of sexuality that these subjects put themselves. This is because the queer is already an
overlapping of social positions, a displacement to the margin, are boundary and deviant
bodies that are not content to cross the binary divisions but live on the border. To define the
queer body as a heterotopy, is to understand it by subversion of the natural order. It is to see it
in the modification of the spaces and positions of the discourses of normatizing sexuality.
Studying it under this configuration enables the communication to understand it, immersed in
a culture, from traces of an event. It is in this body that cries, that laughs, that makes party
(that is a party) that are locked relations of power and is in them that they transit, establishing
resistances, if doing, being and surviving.
Keywords: Body; Queer; Heterotopy; Cinema; Pedro Almodóvar
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INTRODUÇÃO1
Pela organização da nossa língua as coisas adquirem significação. Nela, alguns verbos
são impessoais, logo não possuem sujeito. Isso implica em não ter com quem concordar, uma
vez que o que parece ser sujeito, na verdade é objeto direto. Como acontece com o verbo
“fazer”, que também é transitivo direto. Todo verbo, naturalmente, indica uma ação, um ato
que está se constituindo, se constituiu ou está em vias de se tornar. É o caso desse trabalho:
um processo de “feição”, de se fazer, de constituição, em suma um devir-outro, ou melhor,
um devir-corpo.
Nesse sentido, esse trabalho se constitui também como verbo, ação, performatividade.
A materialização da produção de um corpus sobre o qual se disserta acerca das relações que o
corpo estabelece com o mundo e com os outros. Essa constituição, ou conjugação, será feita
em quatro ações principais: fizeram, desfazendo, (re) fazendo e fiz. Sem seguir
necessariamente a ordem das construções relacionadas à conjugação tal como se aprende, os
atos indicam desde já o rompimento de ordem, de quebra da linearidade, tendo em vista
estabelecer um estranhamento, inaugurando uma nova forma de ver e de pensar o corpo.
Ressaltamos que esse trabalho, assim como os indivíduos que são sua motivação, está
em constante construção, logo estará sempre se fazendo. É nas dobras da sociedade que ele se
encontra, cada dobra revela e esconde algo. A proposta não é encontrar o centro, mas
discorrer sobre as construções dessas dobras e pensar esse corpo como uma subversão das
forças que agem sobre ele. Sendo esse um trabalho de pesquisa sempre em devir, ele não se
propõe, nunca, em dar respostas definitivas, mas antes em apresentar um caminho possível
para se pensar o corpo queer 2 : um caminho cheio de “bichas”, travestis, trans, sapatões,
intersexos e todas as sexualidades que estão em vias de ser, que estão sendo, que se tornarão e
que não precisam mais se esconder. Afinal, sexualidade é genial e não genital.
No decorrer do trabalho, nos privamos da utilização do termo homossexual, como um
embate político próprio e característico, isso porque o termo é uma adequação médica do
termo homossexualismo, que conota uma patologia. Dito isso, optamos por utilizar os termos
1

Algumas partes desse texto, sejam integrais ou em suas concepções gerais, foram outrora publicados em
congressos, capítulos de livros ou artigos de periódicos em 2016/2017, um período em que as relações teóricas
aqui construídas ainda estavam brotando. Publicar esses materiais possibilitou profícuas discussões e direcionou
o texto para o caminho que ele esta(rá) sempre tomando.
2
Como apontamos mais a frente queer quer dizer tanto uma postura: marginal, que não quer assimilada, que
explicita as diferenças, como também um grupo de estudos a respeito de sexualidades polimorfas. Tendo como
objetivo facilitar a leitura e evitar confusões terminológicas quando o queer se refererir à postura, modo de vida
será grafado com as letras minúsculas (queer), e quando se referir às teorias e aos estudos será grafado com a
inicial maiúscula (Queer).
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sociais correspondentes e presentes nos meios sociais gays, tais como bicha, sapatão, gay,
lésbicas, travestis e afins conforme a necessidade do texto.
O conceito de dobras é aqui interessante porque ele sinaliza tanto uma forma de se
fazer, como aponta para uma postura: em que as posições deixam de ser pré-estabelecidas e
tornem-se mutáveis, dobráveis e que mesclem o que há dentro e o que há fora. Assim, “o
movimento da dobra tem lugar entre um lado de dentro e um lado de fora que não equivalem
a um interior e a um exterior, marcando um território e relações completamente distintas”
(DOMÈNECH, TIRADO, GOMÉZ, 2001, p. 131). O que Deleuze (1992, p. 138) incita é que
“é preciso conseguir dobrar a linha, para constitui uma zona vivível, onde seja possível alojarse enfrentar, apoiar-se, respirar – em suma, pensar”. Ao utilizar a questão das dobras,
propostas por Deleuze, o que pretendemos é isso, encontrar essa zona vivível para que esse
trabalho pense o corpo, seja um corpo.
Isso posto, nessa dissertação pesquisamos as práticas e os cuidados de si e as
performatividades na constituição do corpo de personagens queers no cinema de Pedro
Almodóvar. Para tanto nos apropriamos dos conceitos de subjetivação, práticas e cuidados de
si, performatividade, corpo e heterotopia. Descrevemos a constituição desses corpos enquanto
heterotopia ao subverterem as ordens e diagramas de uma sexualidade (hétero) normativa.
Além disso, percebemos, por meio de revisão bibliográfica, como o dispositivo da
sexualidade estabelece uma heterossexualidade normativa, para que seja reconhecida como
subversão as práticas dos sujeitos queers frente a esse conjunto de regras.
Como recorte e objeto de análise selecionamos os personagens de A Lei do Desejo (La
ley del deseo, 1987) de Pedro Almodóvar, com enfoque em Tina e Pablo. Tais personagens,
por terem sexualidades polimorfas e estarem imersos em territórios trans, permitem perceber
como se dão os processos de constituição de si, bem como mostram perspectivas inerentes à
constituição e subversão da sexualidade (hétero) normalizante.
Em maior e menor grau, esses sujeitos possuem corpos e desejos poliformes. Suas
constituições corporais são plásticas, flexíveis, transgressoras e indicam uma busca agonística,
uma vez que estão imersos em um jogo (de criação de uma verdade sobre si mesmos e, ao
mesmo tempo, um desmanchamento desse si mesmo que enuncia). Suas performatividades
não estão ligadas ou dependentes ao código moral que os regem (embora sejam também uma
resposta a ele), mas sim a processos próprios de si. Essa construção nos permite ver como se
dá essa constituição, esse trabalho sobre si e, principalmente, como eles inauguram seus
corpos como uma heterotopia.
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A partir do estudo desses personagens, interessa-nos discorrer sobre o corpo queer e
como ele se constitui uma heterotopia, ou seja, as técnicas, os cuidados e as práticas de si que
incindem no corpo e subvertem os espaços físicos (presentes no filme) e corporais
previamente determinados, das relações de poder que são impostas através do dispositivo da
sexualidade fazendo emergir e sendo, assim, novos espaços, ou melhor contraespaços,
“utopias efetivamente realizadas” (FOUCAULT, 2011, p. 415).
Esses corpos sujetivantes e subjetivados questionam o dispositivo da sexualidade e
toda a sua heteronormatividade. Afinal, é as formas de saber, os tipos de normatividade e as
formas de subjetivações que esses corpos-sujeitos colocam em suspeição. Em outas palavras,
é contra a tríplice saber-poder-sujeito – relações que estruturam o dispositivo da sexualidade –
que define o dispositivo da sexualidade que esses sujeitos se colocam. Dessa feita, é preciso
estar atento à composição do dispositivo, ao que eles – como sujeitos – singularizam,
fazendo-o ao instaurar um novo espaço, diferente daquele previsto no contexto do dispositivo
da sexualidade, inaugurando assim as heterotopias.
Heterotopia é um lugar fora dos lugares (FOUCAULT, 2013). Nossa proposta é
entender as práticas de si de sujeitos queers nos filmes do Almodóvar e verificar como essas
práticas produzem corpos heterotópicos que fazem deslocar as fronteiras previstas aos corpos
pelo dispositivo heteronormativo da sexualidade. Isso porque o queer já é, naturalmente, uma
sobreposição das posições sociais estabelecidas, é um deslocamento para a margem que
sempre pode ser tensionada, são corpos fronteiriços e desviantes que não se contentam em
atravessar as divisões binárias (homem/mulher, hétero/homo, feminino/masculino), mas
vivem na fronteira em si, na ambiguidade (LOURO, 2001).
Desde o primeiro cinema 3 (1895-1915) (MASCARELLO, 2006), em The Gay
Brothers (William K.L. Dickson, 1895) há a presença de personagens gays nos filmes,
embora nem em todos os filmes as personagens possuam complexidade ou se disponham a ter
discursos que façam pensar sobre as questões das performatividades de gênero impostas.
Pedro Almodóvar, para nós, seria um dos pontos fora dessa curva, seus discursos, tanto nos
filmes analisados quanto no decorrer da sua obra fílmica, explicitam e encaram a sexualidade
como um elemento constituidor do sujeito e como a sexualidade e o desejo, base fundante dos
seus filmes, são elementos responsáveis pelo entendimento da sociedade e dos sujeitos.

3

Fernando Mascarello (2006) em seu livro A história do cinema mundial, caracteriza como primeiro cinema os
filmes que foram feitos nos primeiros 30 anos após o surgimento no cinematógrafo dos irmãos Lumière. Além
disso, o livro também caracteriza os cinemas seguintes a partir de um contexto não-evolutivo, mas
descontinuado.
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O cinema, segundo Tereza de Lauretis (1994) é uma das tecnologias de gênero. Isso
implica em percebê-lo como um elemento social, cujos discursos (re/des) constroem o que se
entende por sexo, corpo, gênero e sexualidade. Estudá-lo e perceber as formas como um
diretor subverte essas construções é entender, as formações discursivas, as linhas de força e
visibilidade e os processos subjetivantes, Deleuze (1996), que deixam seus rastros/indícios no
corpo queer.
Deleuze (1996), ao fazer sua própria leitura do trabalho de Michel Foucault,
caracteriza o dispositivo como constituído linhas: de visibilidade, na qual o social dá mais ou
menos luz para determinada área da vida; de enunciação, diretamente ligadas às linhas de
visibilidade, onde há a criação discursiva a respeito de algo, pautado no dito e no não dito; as
linhas de força/poder que se caracterizam por manter uma determinada ordem, por último, e é
o que seria a novidade do trabalho de Foucault, segundo Deleuze, existe a linha de
subjetividade, na qual o indivíduo através da sua subjetividade e processos subjetivantes
próprios conseguem subverter esse sistema de controle, algo que é possibilitado pelo próprio
dispositivo.
Definir o corpo queer como uma heterotopia no cinema é compreendê-lo em uma
perspectiva de subversão da ordem criada e mantida como natural. É vê-lo como pedra
primeira para a modificação dos espaços e das posições impostas durante séculos de discursos
sobre uma sexualidade normativa e normatizadora.
Estudar esse corpo sob essa configuração possibilita à Comunicação entender o corpo,
imerso em uma cultura, a partir de rastros de um acontecimento cultural, para além do
conjunto de signos, porque ver o corpo como perfomativo implicaria em uma constituição de
sujeito para além dos processos identitários, por exemplo.
Essa percepção de corpo pensado como um conjunto de ações performativas que o
constituem, implica em percebê-lo em contingência, sempre em ação, que se modifica, se
reestrutura e não se deixa fixar a partir de um conjunto de características básicas presentes na
identidade. Dessa feita, partimos para uma concepção de corpo para além dos diagramas
essencialistas criados e difundidos por meio das identidades.
Hoje o Brasil é um dos países onde mais morrem pessoas vítimas de crimes motivados
por homofobia 4 . Não é difícil encontrar notícias de fatos como esses, desde âmbitos
4

De acordo com estudo do Grupo Gay da Bahia, há uma morte motivada por homofobia a cada 26 horas no
Brasil, sem considerar os casos em que não há denúncia ou que há uma negligência dos motivos do crime, já que
a homofobia, no Brasil, não é criminalizada. (Disponível em:
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/homofobia-ja-fez-quase-150-vitimas-no-pais-em-2016/. Acesso em:
30/03/2017)
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profissionais até âmbitos familiares. Estudar esse corpo sob uma nova perspectiva pode lançar
luz à um grupo de indivíduos que busca criar a sua própria visibilidade, sem que ela seja de
antemão manchada pela abjeção e pelos essencialismos determinantes nesse tipo de vida.
Os estudos feministas, bem como os estudos queers, desde 1980 já procuram no
cinema as formas como tais personagens, dos filmes e da vida, são representados e
apresentados (MISKOLCI, 2009). Isso porque o cinema seria também uma forma de criação,
estabelecimento ou rompimentos dos discursos sobre a sexualidade (LOURO, 2008)
A nossa proposta é perceber os corpos dos personagens analisados para além das
características e dos discursos (mesmo tendo ciência da sua total inserção nesses processos),
mas sim sob a perspectiva da fluidez, da criação e do estabelecimento de práticas e técnicas de
si relacionadas não com a moral, mas antes de processos éticos próprios, resultado do
conhecimento e da criação de uma verdade de si para si, que resultaria em um processo de
liberdade (FOUCAULT, 2015) para ser esse outro lugar, esse contraespaço (FOUCAULT,
2013).
O corpo aqui, no sentido lato ou figurado, é resultado de uma vasta simbiose que
acontece onde ele está inserido. É esse corpo, topia5 implacável (FOUCAULT, 2013, p. 7),
que é constituído por meio das relações de poder que nele estão desde sempre instaladas
(FOUCAULT, 1979).
São nas relações de poder que criam os corpos que os sujeitos queers transitam.
Resistindo, se fazendo, sendo. Criando seus corpos como novos espaços, inaugurando
heterotopias corporais, espaços em que a diferença não se cristaliza, um espaço novo, um
outro lugar, totalmente distinto, construído pela sobreposição dos locais existentes (o que é
característico das heterotopias), um lugar que resiste, destinado a apagar os outros espaços,
como afirma Foucault (2013).
Salientamos que corpo é um lugar e nele estamos presos e dele nunca poderemos sair.
Por mais que nos movimentemos no espaço geográfico, o corpo é o lugar do qual (ainda) não
se pode escapar; onde sempre estaremos, tentando ser governados, tolhidos, normatizados
pelo saber-poder, a cultura e todas as construções sociais que são estabelecidas e por vezes
naturalizadas sobre o corpo e o uso que fazemos deles (FOUCAULT, 2013).

5

Michel Foucault (2013) utiliza esse sufixo nominal grego de onde originaria as palavras utopia e heteropia, por
meio da adição dos prefixos. Tais palavras denotam “não lugar” e “outro lugar”. Porém, pela origem da palavra o
sufixo pode dar, segundo a sua aplicação a conotação de espaço e lugar. Sabemos que em outros estudos,
sobretudo na área da geografia há uma clara distinção entre os dois conceitos, mas optamos por seguir aqui,
segundo a perspectiva do autor a ideia tanto de lugar quanto de espaço, não fazendo a distinção entre as duas
palavras, por isso no decorrer do trabalho utilizaremos lugar e espaço como sinônimos e correspondentes.
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Acreditamos que assim como existem lugares fora de todos os lugares, mesmo que
sejam plenamente localizáveis, existam corpos que estão e são destoantes da ambientação que
o avizinha. É o caso dos corpos queers, corpos que buscamos perceber e mostrar como
heterotopias, ou seja, “outros lugares” (FOUCAULT, 2013). Ressaltamos que, por mais o
autor utilize esse conceito para a arquitetura, para discernir os lugares criados pela nossa
cultura que simbolizem esse “espaço outro”, o corpo queer é o próprio espaço, a topia
implacável de que fala o autor, uma vez que o corpo é um ponto de mediação de relações do
sujeito com o espaço, com os outros corpos, com os demais sujeitos, inclusive consigo
mesmo. O corpo ocupa um espaço, é espaço, mas também instaura um determinado espaço a
partir de uma nova configuração e vivência da sexualidade.
Esse corpo, lugar de aprisionamento e captura, e, no caso do queer, uma heterotopia, é
lugar onde as pessoas vivem. É lá onde esse espaço/corpo, em uma relação de troca constante,
cria performativamente novos espaços/corpos sociais. Esses locais onde as utopias menores se
realizam plenamente, onde o queer pode produzir continuamente, incansavelmente e
agonisticamente quem ele almeja ser. Nesses lugares, que são criados e instaurados nesses
indivíduos, esse sujeito pode estar em uma relação constante de sobreposição entre o ser
homem e ser mulher, ou não ser nem homem nem mulher, ser em trânsito, fronteiriço.
Isso posto, e entendendo o corpo como uma heterotopia e um espaço, almejamos
pesquisar “como as práticas e os cuidados de si dos personagens queers, no cinema de Pedro
Almodóvar, constroem seus corpos como heterotopia?”
As teorias nas quais nos debruçamos nos levaram para estudo sobre um corpo. Que
corpo é esse? Como ele desmancha os binarismos de gênero a partir da constituição de si
como heterotopia? E porque esse corpo é locus de demarcações das diferenças e marcadores
sociais que o distinguem de uma norma? E perceber, esse é um ponto importante, como essa
diferença (que não quer ser assimilada) constitui estratégias desses personagens para
denunciar a norma, colocada e presente nos ditos e não ditos, que insiste em normalizar a
todos?
Naturalmente nem todos esses personagens são iguais, logo caracterizá-los como uma
mesma espécie de heterotopia seria, novamente, enquadrar esses personagens em diagramas
calcados em uma perspectiva normativa. Em suma, quais as práticas e atos performativos que
esse corpo desenvolve deixando nele rastros característicos de uma heterotopia (e também de
heteronormatividade, afinal não se escapa totalmente ao poder, mesmo que seja no sentido
responsivo apenas), sendo, talvez e também, uma negação e denúncia de uma
heterossexualidade compulsória.
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Responder essas perguntas possibilitará perceber esse corpo de sexualidade polimorfa
de outra forma, levando luz a um corpo que foi e é, nas culturas ocidentais, marginalizado,
inviabilizado e tratado como um corpo que não importa (BUTLER, 2000).
Essa questão nasceu inicialmente no Trabalho de Conclusão de Curso. A partir de uma
análise da obra do Almodóvar surgiu uma perspectiva de que os corpos dos personagens eram
construídos de forma peculiar, única e, sobretudo, política. O diretor provoca nos
espectadores, segundo acreditamos, uma empatia e uma forma de conhecimento incomum no
discurso sobre esse tipo de personagem, fugindo ao discurso, geralmente médico, mediado
pela moral burguesa e pagã que resplandece na sociedade ocidental. Mais que perguntar
“porque” os personagens fazem isso, a questão que imperou foi “como eles fazem isso?” e
“como os personagens, na sua constituição como sujeito instituem novos discursos?”. A partir
daí, deu-se um trabalho de construção teórico para entender os processos subjetivantes e
também os discursos sobre poder e sexualidade para compreender essa constituição do sujeito.
O TCC foi feito a partir de uma perspectiva puramente estética e temática sobre a qual
se discorreu sobre a criação e o estabelecimento na obra fílmica de Pedro Almodóvar
características peculiares por meio das quais seus filmes fossem considerados como autorais.
Nisso, ele não analisou a fundo processos próprios dos personagens e sua constituição no
decorrer dos filmes como sujeitos desejantes e sobretudo como corpos que possuem traços
heterotópicos.
Na construção dessa pesquisa optamos por estrutura-la em quatro partes, facilitando
formas de expressão do texto, bem como estabelece também um possível processo no
entendimento e na (des) construção desse corpo como uma heterotopia. A primeira
ação/capítulo deste trabalho está então relacionada ao corpo, mas sob a perspectiva dos
discursos de outrem. Nesse capítulo estabelecemos alguns paralelos e congruentes que
determinam as visões de corpo à qual estamos/estávamos habituados.
A segunda ação/capítulo diz respeito à desconstrução desse grupo de discursos –
presentes no primeiro capítulo – que estrutura o corpo a partir de vieses essencialistas.
Fizemos uma busca bibliográfica tendo em vista entender e estabelecer pontos de virada
responsáveis pelas mudanças discursivas que estabelecem/estabeleceram, no decorrer da
história do pensamento ocidental, outras perspectivas relacionadas ao corpo e suas dobras,
desfazendo o discurso e o corpo.
Já o terceiro capítulo está relacionado a um (re) fazendo. Um processo em
contingência, um projeto de relações entre o que estamos deixando de ser e o que estamos em
vias de nos tornar. Estabelecendo conexões entre o que foi desfeito e o que está sendo feito,
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inaugurando novas perspectivas, novos diagramas, novas performatividades, enfim o processo
próprio de estetização do corpo, por meio de práticas de si, como uma heterotopia.
Por último, o ato quatro se baseia nas análises dos personagens do filme de Pedro
Almodóvar que inauguram essas heterotopias. Uma ação que diz respeito aos corpos que –
embora estejam sempre em construção, em devir – estão feitos, uma ação que precisa da
primeira pessoa: “Eu Fiz”, uma ação que linguisticamente não carece, necessariamente, de um
verbo auxiliar, mas de outros verbos em outras ações diferentes: ser, estar, transitar, viver,
subverter.
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GLOSSÁRIO OU PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS OU
MODOS DE (RE/DES) FAZER-SE
Ao se montar, transformar-se por meio da maquiagem, uma drag queen geralmente
passa por último o gloss ou batom. É o arremate necessário que o homem (não
necessariamente gay) encontra de tornar-se definitivamente uma mulher (no caso da drag
queen) e pela extensão da noite, performativizar o que as convenções dizem/diziam que é
inato: a feminilidade.
Aqui, naturalmente, nós inverteremos a ordem: não vamos deixar o gloss por último.
Ele será nosso abre alas, e nele, que não se configura nem como capítulo nem tópico, investe
em si mesmo a proposta de levantar alguns conceitos e procedimentos que são necessários
para o melhor entendimento desse trabalho. Essa proposição metodológica, assim como a
drag queen, se traveste de texto-corpo, no qual a parte teórica e prática se dobram em si
mesmo, tal como uma drag é ao mesmo tempo homem e mulher.
A dobra, assim como a drag, é caosidade (tiro, confusão e gritaria, como preferirem)
e, por isso mesmo, são relações que profundamente se desdobram. Deleuze (1991, p. 13) ao
propor esse conceito se baseia no barroco e nas suas construções. Na perspectiva do autor, as
dobras barrocas se diferem das românicas, gregas e góticas por que elas se dobram até o
infinito. Assim, o barroco, “curva e recurva as dobras, leva-as ao infinito, dobra sobre dobra,
dobra conforme dobra. O traço barroco é a dobra que vai ao infinito”.
Portanto, o barroco com suas dobras “não remete a uma essência, mas sobretudo a
uma função operatória, a um traço” (DELEUZE, 1991, p. 13). Transformar-se durante um
evento e performativizar um gênero que não é seu é, em si, uma função operatória, uma
metodologia também. Ambas (uma metodologia e a “montação”) indicam traços, funções que
serão exercidas – e em que ordem – e por isso caracterizam um traço, dão indícios de um por
vir, mas que pode ser melhorada com a prática.
Nesse nosso labirinto metodológico, “que é múltiplo porque tem muitas dobras [...] e
que é dobrado de muitas maneiras” (DELEUZE, 1991, p. 13), pretendemos abarcar (ou ao
menos entender) essa constituição do sujeito a partir das práticas de si e das performatividades
(dobras de si) na sua inauguração como uma heterotopia corporal. O que implica em perceber
no trabalho, assim como essa constituição, um processo constante de dobras que se
relacionam de tal forma que é impossível determinar seus inícios e fins, mas que são
complementares, cada uma à sua maneira para responder à questão proposta.
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Tendo isso em mente, fizemos primeiro uma revisão bibliográfica dos conceitos nos
quais se baseia. Essa revisão bibliográfica parte de livros, artigos, entrevistas e produções
acadêmicas sobre assuntos relacionados e variam desde a obra de Michel Foucault, autor que
lança o conceito de heterotopia, bem como de autores da crítica literária e filosofia como a
Teresa de Lauretis, Judith Butler e Beatriz Preciado; da educação e da sociologia como
Guacira Louro e Richard Miskolci e do cinema como Denilson Lopes e Luiz Nazário e a
partir da qual também se baseia as análises dos personagens.
Por meio dessa primeira dobra (revisão bibliográfica) que é resultado e processo de
uma das implicações do problema de pesquisa, percebemos que a questão-problema que dá
base à pesquisa demanda abordagem qualitativa, em busca de, como já mencionado, abarcar a
complexidade dessa constituição dos personagens nos filmes do Almodóvar como
heterotopias. E essa abordagem implicou em uma seleção de procedimentos necessários, uma
vez que a pesquisa se constrói em nível empírico e mais detalhista.
A segunda dobra dessa montação acontece por meio de postura de desconstrução,
seguindo o rastro dos escritos de Jacques Derrida, dos quais esse trabalho se apropria do
último capítulo de Margens da Filosofia (1991) e também da obra Gramatologia (1973).
Derrida, a partir das leituras que faz dos trabalhos de Husserl, Nietsche, Heidegger e
Rousseau, propõe a desconstrução como uma forma de pensamento e postura ante os
postulados da literatura e da filosofia e também como um método de análise por meio do qual
é possível uma reconfiguração dos conceitos e escritos.
Para o autor, “a desconstrução não consiste em passar de um conceito para outro, mas
em modificar e em deslocar uma ordem conceito assim como a ordem não-conceito à qual se
articula” (DERRIDA, 1991, p. 372). Dessa feita, a desconstrução está ligada a uma constante
de relacionar os conceitos às formas que os regem, carecendo de uma percepção por meio da
qual tais conceitos em suas relações desconstroem um conjunto de hábitos (no caso desse
trabalho relacionado às questões de corpo, gênero e sexualidade) tidos como naturais, mas que
na verdade são suplementos.
Ao mencionar a questão do suplemento em outro momento, Derrida expõe que “é a
cultura que deve suprir a natureza deficiente, de uma deficiência que só pode ser, por
definição, um acidente e um afastamento da natureza. A cultura, aqui, se denomina hábito
(DERRIDA, 1973, p. 179, grifo nosso). O termo hábito denota, em Derrida, uma perspectiva
por meio da qual algumas ações são reiteradas e construídas por meio de um conjunto de
discursos e instituições podendo, inclusive, ser naturalizadas. Esses apontamentos são muito
úteis tendo em vista que se assemelha em certa medida ao que Butler (2000; 2003) – que tem
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Derrida como uma das referências – vai caracterizar como performatividade (de gênero).
Temos em mente a ressalva de Derrida (1973) que,
os movimentos de desconstrução não solicitam as estruturas do fora. Só são
possíveis e eficazes, só ajustam seus golpes se habitam estas estruturas. Se as
habitam de uma certa maneira, pois sempre se habita, e principalmente
quando nem se suspeita disso. Operando necessariamente do interior,
emprestando da estrutura antiga todos os recursos estratégicos e econômicos
da subversão, emprestando-os estruturalmente, isto é, sem poder isolar seus
elementos e seus átomos, o empreendimento da desconstrução é sempre, de
certo modo, arrebatado pelo seu próprio trabalho (DERRIDA, 1973, p. 30,
grifo do autor).

Essa compreensão do autor nos leva a crer na desconstrução enquanto um movimento
característico que carece de uma percepção das estruturas que regem os conceitos a partir de
um entendimento completo por dentro. Esse é um encontro de dobras. É a partir da construção
teórica sobre o corpo e a sexualidade, bem como seu exercício, que pudemos perceber a
construção discursiva e cultural de um corpo com elementos que, por meio da análise,
conseguimos desconstruir e perceber sua constituição como heterotopia.
Em outras palavras, o que percebemos, baseados em Derrida, é que o trabalho de
desconstrução implica, em si mesmo, em um conhecimento dos discursos que se almeja
desconstruir e, arrebatados pelo próprio trabalho de esmiuçamento, podemos perceber nas
análises como esses sujeitos performatizam-se na inauguração de uma nova visão do corpo.
Nesse trabalho de desconstrução – e é aí um ponto elementar na construção do
conceito por Derrida e que será elementar para os estudos feministas, gays, lésbicos e queers
– há a questão do suplemento que processualmente precisa ser desconstruído para perceber o
que está por baixo.
Ao estudar a questão da linguagem, da fala e da escritura, Derrida (1973, p. 174)
propõe um ponto elementar para o pensamento das questões de gênero. Há, segundo o autor,
um jogo, no qual haverá sempre o adiamento da presença de algo por meio da differance
criada pela língua. Ou melhor, um “desapossamento espetacular que ao mesmo tempo me
institui e desconstitui”, e que é “também uma ‘lei da linguagem’”. Dessa feita, a linguagem e
suas partes constituintes (aqui ele utiliza as mesmas terminologias propostas por Saussure –
signo, significado e significante) se constituem, em seu exercício, como um processo
representativo. Segundo ele,
em todos os casos, a voz é o que está mais próximo do significado, tanto
quando este é determinado rigorosamente como sentido (pensado ou vivido)
como quando o é, com menos precisão, como coisa. Com respeito ao que
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uniria indissoluvelmente a voz à alma ou ao pensamento do sentido
significado, e mesmo à coisa ou ao pensamento do sentido significado, e
mesmo à coisa mesma [...], todos significante, e em primeiro lugar o
significante escrito, seria derivado. Seria sempre técnico e representativo.
Não teria nenhum sentido constituinte. Esta derivação é a própria origem da
noção de ‘significante’ (DERRIDA, 1973, p. 14).

O autor, nessa passagem em específico, faz uma relação entre a questão da escrita e da
voz e no processo de suplementaridade que uma tem com a outra. Mas também destacamos a
questão da representação, uma vez que, construída por meio da linguagem, ela serve como um
encarceramento dos sujeitos em diagramas identitários e, segundo o próprio autor baseado em
Heidegger, “o ser escapa ao movimento do signo”, logo o faz também do significado,
significante e, portanto, da representação constituída por meio da linguagem (DERRIDA,
1973, p. 27).
Embora o ser, enquanto possibilidade metafísica, escape ao signo, ele (bem como dos
significados e significantes) faz derivar “na representação e na imaginação uma presença
imediata”, tornando “presente quando está, na verdade, ausente”, que verte no
estabelecimento do suplemento, afinal, “há uma necessidade fatal, inscrita no próprio
funcionamento do signo, em que o substituto faça esquecer sua função de vicarância e se faça
passar pela plenitude de uma fala cuja carência e enfermidade ele, no então, só faz suprir”
(DERRIDA, 1973, p. 177, grifo do autor). Dessa feita, percebemos que,
o conceito de suplemento – que aqui determina o de imagem representativa –
abriga nele duas significações cuja coabitação é tão estranha quanto
necessária. O suplemento acrescenta-se, é um excesso, uma plenitude
enriquecendo uma outra plenitude, a culminação de uma presença. Ele
cumula e acumula a presença (DERRIDA, 1973, p. 177, grifo do autor).

A partir disso, o que percebemos é que a desconstrução nos possibilita perceber as
questões relacionadas ao corpo e à sexualidade como uma construção pautada nos discursos.
Os quais, imersos em um jogo, naturalizam-se através de reitações (proposta também presente
no trabalho de Derrida), escondendo-se de tal forma que não transparecem ser, na verdade,
culturais ou habituais, mas sim um conjunto de práticas que se repetem, estabelecendo
diferenças em meio às repetições (DELEUZE, 2000).
Dessa feita, analisamos os atos performativos dos personagens com isso em mente:
que é necessário, dentro do próprio discurso fílmico estabelecer uma desconstrução dos
parâmetros binários que constroem e constituem os corpos e a sexualidade, dentre eles: o
masculino e feminino, homem e mulher, ativo e passivo, homo e hétero, central e marginal,
mainstream e underground. Uma vez que essas posturas possuem no nosso imaginário uma
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representação característica que não é suficiente para abarcar a complexidade do seu
exercício. E, mais ainda, a partir dessa desestabilização dos sentidos proposta por Almodóvar
e analisada por nós (como um processo de desconstrução), percebemos como esses corpos
queers se constituem como uma heterotopia.
Para essa análise a partir de uma perspectiva desconstrucionista percebemos a
necessidade de estabelecer mais uma dobra metodológica: a análise das performatividades e
das práticas de si, uma vez que essas podem ser vistas como um conjunto de práticas
reiteradas ou subvertidas por meio da qual os indivíduos se tornam sujeitos.
Na perspectiva de Foucault (2015) as práticas de si estão relacionadas às atividades do
sujeito sobre si mesmo, ou seja, certa racionalidade ou regularidade que organiza as ações dos
indivíduos e possui caráter sistemático e recorrente que orbita em torno da tríade poder, saber
e ética.
Nesse sentido, percebemos as práticas de si como um conjunto de ações atualizadas e
recriadas por meio das quais os indivíduos exercem, em um jogo ético e de poder/saber, certo
governo sobre si mesmo, podendo vir a resultar em um processo de liberdade e/ou subversão.
O que nos leva a pensar nesse conjunto de atos, também, como instituídos em meio a
processos de subjetivação, poder e saber que assujeita os indivíduos. Tais práticas são,
também, formadas por um conjunto de discursos, instituições e jogos de poder.
As práticas de si aproximam-se do que Judith Butler (2000; 2003) caracteriza como
performatividade de gênero, muito embora, para Foucault, as práticas de si estejam
relacionadas à sexualidade não estão necessariamente e somente relacionadas ao gênero. Tal
aproximação é aqui sugerida uma vez que, segundo a autora, a performatividade de gênero se
constitui por meio de um conjunto de práticas exercidas e reiteradas imersas em um conjunto
de discursos e jogos de poder e resistência.
Assim, tanto as práticas de si quanto a performatividade – enquanto conjuntos de
ações presentes na constituição do sujeito – são construídas a partir de repetição, criando
diferentes e generalidade. Em outros termos, é por meio da repetição dessas ações (práticas e
performances) que os sujeitos inauguram o corpo como heterotopia.
Portanto, podemos também entender essa performatividade como um conjunto de
regras, como mencionado anteriormente, que determinam um grupo de práticas de si as quais
esses indivíduos estão sujeitos. Se visto dessa forma, essa performatividade possibilita
também práticas de resistência, o que é um ponto elementar nas análises butlerianas. Para ela,
existe uma vida na fronteira (o que consideramos uma heterotopia) e essa vida pode inaugurar
elementos formadores de subversão de contestação de valores hegemônicos (BUTLER,
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2001), cujo foco nesse trabalho recai nos valores referentes ao corpo e suas imbricações com
sexo, gênero e sexualidade, mais ainda “é precisamente este carácter performativo está a
possibilidade de questionar seu status reificado” (BUTLER, 1990, p. 297, tradução nossa)6.
Considerando, portanto, a performatividade e as práticas de si como um item
necessário à essa análise desconstrucionista e também que o nosso corpus de pesquisa é um
conjunto de filmes, adicionamos mais uma dobra à nossa pesquisa: a análise fílmica, uma vez
que ela nos fornece uma mediação para o tratamento desse corpo queer que se constitui como
heterotopia na película fílmica. Dessa feita, esse tipo de análise possibilita aparato técnico
para a análise do filme seja no conjunto ou de seus personagens em separado, como é o caso
aqui.
Embora a análise fílmica se constitua em várias perspectivas, como é o caso do que
aponta Uwe Flick (2009), autor que indica a análise fílmica a partir de um viés estruturalista,
optamos, em decorrência das outras linhas teóricas aqui apresentadas, por nos apropriar da
análise fílmica a partir dos postulados de Vanoye e Goliot-Lèté (1994). Esses autores afirmam
que essa técnica possibilita e instrui quanto aos termos técnicos referentes ao cinema, no
sentido de dar base e instituir um processo de decupagem (um desmanchar do filme em
unidades menores) e análise (a reconstrução do objeto fílmico com base nos objetivos da
pesquisa, que nesse caso será feito a partir da desconstrução dos binarismos já mencionados e
da análise das performatividades, ou seja, os meios visuais ou verbais esses sujeitos se
constituem como heterotopias).
Para Francis Vanoye e Ane Goliot-Létè (1994) a análise fílmica é tanto a atividade de
analisar um filme, quanto o resultado dessa análise, o texto. Segundo os autores, analisar um
filme implica em “decompô-lo nos seus elementos constitutivos” para depois “estabelecer
elos entre esses elementos isolados” e “compreender como eles se associam e se tornam
cúmplices para fazer surgir um todo significante: reconstruir o filme ou o fragmento”. Dessa
feita, ainda segundo os autores, o filme deverá ser o ponto de partida (na sua decomposição) e
o ponto de chegada (na sua recomposição) (VANOYE; GOLIOT-LÉTÈ, 1994, p. 15).
Processo que, embora possua resquícios de uma perspectiva estruturalista, possibilita entender
o objeto fílmico a partir de partes menores, permitindo maior detalhamento em busca das
respostas requeridas pela questão problema.
Assim, o trabalho proposto é feito a partir de fragmentos na qual acontece o desenrolar
dos personagens que são objeto de análise: Pablo e Tina (A lei do desejo, 1987), e suas
Texto original: “Y es precisamente en este carácter de performativo donde reside la posibilidad de cuestionar su
estatuto cosificado”
6
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relações com outros personagens da trama. Dessa forma, mesmo considerando o contexto do
filme e a constituição da obra do diretor Pedro Almodóvar, serão analisados somente os
trechos dos filmes em que os personagens aparecem na tela ou que se refiram a eles, tanto em
discursos quanto em elementos imagéticos. Embora, façamos uma localização desses
personagens no decorrer da trama, bem como essas tramas se referem a esses personagens.
Consideramos que os personagens e o filme selecionado abarcam processos
discursivos que ampliam as relações dos sujeitos de sexualidades polimorfas estabelecidos
pelas vivências de suas sexualidades em respostas as construções de gênero. Processos que
embora também apareçam em outros diretores de cinema, a preferência por Pedro Almodóvar
dá-se pela singuralidade como, na sua obra, são construídas essas personagens e suas
identidades ambíguas, sem fazê-lo de forma panfletária e maniqueísta.
Esses personagens possuem comportamentos ambíguos no que tange às práticas e
vivências sexuais e fazem oscilar as relações de gênero, sexo e corpo com a qual a (hetero)
normatividade está habituada. Na obra do diretor é comum personagens ambivalentes, seu
meta-texto explicita que podemos ser quem quisermos ser, desestabilizando o que se entende
por gênero/sexo/corpo, (trans) mutando-se as perspectivas relacionadas à sexualidade,
sobretudo seus vieses essencialistas.
A seleção desses personagens objetiva perceber como se dá a construção desses
sujeitos no universo em que eles estão, já que em todos os casos suas performatividades e
práticas de si indicam possibilidades de ressignificação do dispositivo da sexualidade e
desconstruções dos binarismos instituídos. Tais personagens estão pautados em territórios
ambíguos, em outros lugares da sexualidade. Seus corpos, em maior e maior grau, se
apresentam como instáveis, flexíveis, plásticos, fugindo à determinações e diagramas
identitários incapazes de explicitar a complexidade dessas existências.
Os filmes são também obras que retratam o período em que estão inseridos fazendo
novas (des)construções de perspectivas e paradigmas, ou alimentando outras formas
possíveis, logo são produtos culturais dos seus tempos. Eles, assim como toda obra de arte,
estão sempre inseridos em um tempo-espaço específicos. Mas há aí um ponto interessante: o
tempo e espaço no qual os filmes do Almodóvar estão inseridos e foram produzidos são
regidos por um dispositivo de sexualidade que, instaurado como mantenedor de uma ordem
social, é pautado na (e para) criação de norma heterossexual, burguesa, branca e europeia.
Porém, o que se vê é um aguçado conhecimento desses discursos e processos próprios
e subjetivos de subversão da norma, inaugurando novas experiências da sexualidade.
Ressalta-se que essa perspectiva é apenas a mais útil a esse trabalho e que a obra do diretor
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não se restringe e nem deve ser restrita somente à forma como ele trata e apresenta a
sexualidade.
Sobre o tipo de análise fílmica, Jacque Aumont e Michel Marie (2010) preconizam
que não há um modo de fazer universalmente aceito, embora na maioria dos casos seja
necessário, como já mencionado, o processo de decomposição (decupagem) e recomposição
(remontagem a partir da análise) do filme. Isso posto, os autores supracitados Francis Vonoye
e Goliot-Lété (1994) apresentam dois tipos possíveis de análise, sendo elas análise e
interpretação sócio-histórica e análise e interpretação simbólica. Esse trabalho fará uso da
primeira.
A análise sócio-histórica considera o filme “como um produto cultural inscrito em um
determinado contexto sócio-histórico”, explicitando que embora o filme tenha certa
autonomia dada a sua caracterização como arte, ele não pode ser “isolado dos outros setores
de atividade da sociedade que o produz”, isso posto, esse tipo de análise se propõe a entender
e analisar o filme “na medida em que [ele] oferece um conjunto de representações que
remetem direta ou indiretamente à sociedade real em que se inscreve”, ou seja, o filme “fala”
do seu contexto de produção” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 54-55).
Significa dizer que através desse tipo de análise é possível perceber os discursos a
respeito das sexualidades, seus processos e jogos de poder que possibilitam ou não esse
discurso e permite uma análise histórica, já que os filmes são de períodos distintos (mas não
necessariamente implicam em mudanças qualitativas na sociedade entre um e outro), desse
corpo queer e suas construções próprias e características como uma heterotopia que subverte a
sexualidade (hetero) normativa.
O segundo tipo de análise proposta pelos autores diz respeito à análise e interpretação
histórica, que exigirá do analista uma posição de “leitura” simbólica do filme (no qual o que é
dito e mostrado tem mais relação metafórica que denotativa), uma perspectiva realista (que
indica uma criação de um mundo possível ou literal da história) e uma visão literal (na qual o
filme tem uma visão simples e os sentidos simbólicos são adicionados com base na
perspectiva do analista) (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994). Esse tipo de análise remeteria a
um processo de adição de significados ao filme com base na perspectiva do analista, o que
não seria suficiente ao trabalho, uma vez que essa tarefa faz distinção entre o material
simbólico e o campo sócio-histórico.
Pontuamos que, analisar o filme, bem como seu contexto de inserção denota o
entendimento da construção desses personagens em um contexto específico, significa dizer
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que direta ou indiretamente esse personagem estará presente e estabelecido no contexto
fílmico.
Portanto, nesse trabalho faremos: uma pesquisa bibliográfica para entender as questões
relacionadas ao corpo e como ele é construído e desconstruído nos discursos e saberes
acadêmicos; desconstrução dos binarismos que determinam a sexualidade/corpo/gênero, algo
que instaura, por si só, uma nova forma de percepção; essa desconstrução proposta lança-se e
necessita de uma análise de performatividades e práticas de si, estabelecidas como formas por
meio das quais os indivíduos transformam seus corpos em heterotopia e; para perceber esse
processo de desconstrução e analisar essa performatividade utilizaremos, enquanto aparato
técnico, a análise fílmica, uma vez que ela será o elemento que nos possibilita tratar o objeto
fílmico analisado.
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CAPÍTULO I: FIZERAM-ME CORPO
Então Davi tornou a jurar, e disse: Teu pai sabe
muito bem que achei graça em teus olhos; por isso
disse: Não saiba isto Jônatas, para que não se
magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor, e
como vive a tua alma, há apenas um passo entre
mim e a morte.
[...]
Então disse Jônatas a Davi: Vem e saiamos ao
campo. E saíram ambos ao campo.
[...]
E Jônatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o
amava; porque o amava com todo o amor da sua
alma.
[...]
E, indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do
sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e
inclinou-se três vezes; e beijaram-se um ao outro, e
choraram juntos, mas Davi chorou muito mais.
(Bíblia Sagrada: 1 Samuel, 41; 3, 11, 17, 41)

Pensar o corpo queer implica, primeiro e necessariamente, pensar o corpo, em diversas
dimensões e diferentes diagramas que o definem e discorrem sobre ele nas mais diversas áreas
do conhecimento, porque ele é tanto “lugar das sensações” (CORBIN, 2009, p. 7) quanto o
“ponto-fronteira” que está “no centro de toda a dinâmica cultural” (CORBIN; COUTINE;
VIGARELLO, 2012, p. 11).
Alguns tópicos levantados aqui são avaliados como mais relevantes que outros
(embora não seja a pretensão) devido à dimensão da literatura sobre o corpo, que pode ir
desde a Medicina e Biologia até a Antropologia, Direito e Ciência Política. O tempo de
trabalho disponível dificulta uma abordagem completa sobre o assunto, ademais, as escolhas
teórico-metodológicas determinam por si alguns caminhos em detrimento de outros, dessa
feita, partimos por uma abordagem presente sobretudo nas Ciências Humanas e Sociais, dada
sua proximidade com a Comunicação.
Tendo em vista uma abordagem histórica, definimos alguns grandes marcos nessa
história do corpo: a Antiguidade Grega Clássica, o Cristianismo e a Idade Média e a
Contemporaneidade7, bem como os discursos apresentados na história do cinema. A partir
7

Contemporaneidade é algo deveras difícil de determinar com base em um período histórico, até porque a
história não é linear nem, tampouco, a percepção que temos dela. A proposta aqui é determinar os discursos
nessa construção/desconstrução da percepção de corpo, tendo em vista perceber como esse corpo foi feito e
desfeito por meio dos discursos do saber. Portanto, serão utilizados como sinônimos (embora tenhamos ciência
de que não o são) o que os autores caracterizam como modernidade e pós-modernidade, uma vez que a datação
histórica não é, aqui, mais importante que os discursos que se têm sobre o corpo.

30

disso, são elencadas as formulações a respeito do corpo, suas modificações, pontos de
confluência e congruência.
Nesse capítulo, o nosso recorte está ligado à sexualidade, uma vez que ela se
manifesta de diferentes formas nesses vários campos do saber e, por ser um dispositivo, foi
construída por meio de discursos, saberes, instituições e formas de controle. E, mais ainda, a
sexualidade é nomeada e enquadrada dessa forma somente a partir dos séculos XVIII e XIX,
período no qual ela foi definida e objetivada a partir de diversas leituras.
Com essa modificação da sexualidade em mente, ressaltamos que ela, bem como suas
práticas, modificaram-se no decorrer do tempo a partir dos marcos que aqui propomos e que
por meio dessa abordagem histórica podemos perceber suas modificações e formas de
representação que constroem um corpo sexuado, generificado, pautado em uma identidade, o
qual, precisamos e propomos desconstruir, afinal, segundo Derrida (1973) a desconstrução é
um trabalho que acontece de “dentro”.

1.1. MAFUÁ DE DISCURSOS E REDES DE PODER OU O CORPO NAS CIÊNCIAS

É no corpo que o poder se exerce e que as relações de poder são estabelecidas
(FOUCAULT, 1979). O corpo pode ser visto sob várias perspectivas dependendo da escola
teórica da qual se filie. Dessa feita, acabamos por seguir o caminho dos discursos e saberes
presentes, sobretudo, nas Ciências Sociais e Humanas, embora elas se apropriem também
(seja para reiterar ou contrapor) os discursos presentes em outras ciências como a Biologia e
Medicina. Por isso, a necessidade dessa abordagem histórica, uma vez que ela nos permite
perceber essas modificações e construções discursivas que se inscreve sobre e para o corpo.
Na Grécia Antiga, assuntos como política e ética ocupam uma profusão maior de
textos que aqueles dedicados ao corpo, muito embora os gregos também dediquem seu tempo
às suas estruturas. Seja a partir das perspectivas de Platão sobre o aprisionamento da alma
(CARDIM, 2009), na perspectiva dos cuidados de si (FOUCAULT, 1985) ou ainda as
questões referentes ao cultivo do corpo através da ginástica e da alimentação, considerando a
saúde do corpo e da alma (CARDIM, 2009), o que percebemos é que o interesse pelo corpo
na Grécia Antiga estava relacionado a uma estética própria e particular, relacionada
diretamente à sua saúde e forma física e à natureza, como um microcosmo em um
macrocosmo (SANT’ANNA, 2001).
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Sócrates vê a saúde e a beleza como bens inestimáveis ao homem e ao corpo. Em sua
forma de educação é preciso instruir e ajudar o indivíduo a se desenvolver por completo, o
que implica em uma formação que prepara esses indivíduos para participação ativa na
organização política da sociedade. Para o filósofo, não há a separação da alma e do corpo, já
que está implícito na formação dos sujeitos uma conformidade entre beleza física e intelecto.
Assim, a filosofia socrática, se opõe a separações entre o corpo, a alma e a filosofia da pessoa
(CARDIM, 2009).
Segundo Cardim (2009, p. 20), tanto os estudos de Sócrates quanto de seus sucessores,
como Platão e Aristóteles, são herdeiros de uma “cosmologia muito particular, assim como se
encontravam ligadas a uma física dos quatro elementos (água, terra, fogo e ar)” que era
empreendida por Heráclito de Éfeso (540-470 a. C.), Parmênides de Eleia (530-460 a. C.) e
Empédocles de Agrigento (490-435 a. C.).
A partir das acepções de Platão sobre o mundo inteligível e sensível é que se dá a
separação entre o corpo e alma. Uma vez que o que importava, para o pensador, era o mundo
das ideias, ou melhor, a Teoria das Ideias “que polariza a alma que se move em si mesma de
seu próprio interior”, logo preexiste ao corpo, é imaterial e imortal, ao passo que o corpo é
cárcere ou prisão, já que é mortal e material (CARDIM, 2009, p. 23).
Essa alma, presente e aprisionada ao corpo, na acepção de Platão, é composta, na
verdade, por três almas. Desse conjunto (um corpo e três almas), apenas a alma presente na
inteligência é imortal e possui movimentos circulares, tal qual o universo. As outras duas,
alojadas no ventre e no coração, não possuem tal movimento. O cerne é que a doença para
esse grego não é apenas um desequilíbrio da cosmologia constituinte do corpo (ar, água, fogo,
terra), mas também “um desequilíbrio entre a alma imortal e o corpo” (SANT’ANNA, 2001,
p. 9).
Esse é um ponto elementar dos discursos dos gregos clássicos sobre o corpo. A doença
é um desequilíbrio entre o corpo, a alma e o sua cosmologia constituinte, por isso tamanho
dispêndio em um grupo de práticas que envolve cuidados sobre o corpo e sobre a alma. É por
meio desses cuidados que há certa prevenção sobre essas doenças e uma manutenção do
estado saudável do corpo e da mente.
Há, assim, uma superioridade dessa alma imortal em relação ao corpo, embora ainda
se tenha presente e bem discernível os elementos naturais como partes constituintes e
elementares ao corpo. Desta forma, há uma modificação da assimilação entre “o cosmos e a
vida humana”, que, mesmo tendo sido modificada (graças ao acréscimo das almas, sendo uma
delas imortal e todas aprisionadas ao corpo), não é rompida (SANT’ANNA, 2001).
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Algumas mudanças são levadas a cabo por Aristóteles. Para ele, há primeiro uma
determinação de vida adulta perfeita, ou seja, a vida dos que não estão doentes ou imaturos.
Além disso, há também uma hierarquização da vida que, segundo uma ordem divina, na
natureza, estão os deuses, os homens e, abaixo, as mulheres, os escravos e os outros animais
(SANT’ANNA, 2001). Isso implica perceber, já aí, uma masculinização e a determinação do
homem como ser universal (e superior), muito criticada nos estudos feministas. Essa
masculinização que supostamente, segundo pensa o senso comum, é proveniente da cultura
judaico cristã, a precede, sendo instaurada e mantida desde os gregos antigos.
Essa é uma particularidade das sociedades gregas, que naturalmente também estão
implícitas nas formas como os pensadores gregos vêm e descrevem o corpo. Nas suas
sociedades são considerados cidadãos (com todos os benefícios que essa posição fornece)
homens adultos e livres, isso implica em uma centralização do homem como: proprietário,
provedor, másculo, único que pode assumir responsabilidades, que carece de instrução,
letrado e afins.
As regras a respeito do corpo, embora não fossem rígidas, assim como os cuidados
dispendidos a esses corpos, eram inerentes ao corpo do cidadão masculino, não incluindo
mulheres, crianças e escravos. Um exemplo prático são as figuras masculinas e desnudas do
Pantérnon. Foucault (1985), ao escrever sua história da sexualidade, trata principalmente
sobre essa perspectiva do cuidado do si masculino, algo que será criticado posteriormente
pelos estudos feministas, sobretudo por Teresa de Lauretis (1994)8.
As críticas tanto de Teresa de Lauretis, quanto de outras feministas sobre a História da
Sexualidade de Foucault são válidas, uma vez que, à primeira vista, parece que o trabalho se
desdobra somente sobre a sexualidade masculina. Ressaltamos que a abordagem foucaultiana
direta ou indiretamente busca arquigenealogicamente por fatores dominantes e determinantes
nos períodos históricos sobre os quais ele se debruça, por isso, acreditamos, na sua
perspectiva masculina. Não é que o próprio Foucault determine a sexualidade feminina como
sendo dependente da sexualidade masculina, mas antes, a sexualidade feminina era, nos
períodos estudados, dependentes das práticas masculinas. Tendo isso em mente, acreditamos
que o fato de Foucault explicitar esse processo possibilita, antes de tudo, uma desconstrução
dessas práticas.

8

Teresa de Laurentis (1994), bem como várias outras feministas, criticam a História da Sexualidade de Foucault,
porque, sobretudo os dois últimos volumes, são pensados com base em uma sexualidade masculina. Mais que
isso, a sexualidade feminina seria dependendo exercício dessa sexualidade masculina.
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Entender essa herança grega é importante porque nos dá indicativos da construção de
uma masculinidade e, sobretudo, o início da instauração (embora, segundo Foucault isso
aconteça somente em meados do século XVII) de um dispositivo da sexualidade. Colocar o
homem no centro e considerá-lo como único ser na sociedade capaz de exercer a função de
cidadão é mais que descritivo, é invocar performativamente (segundo aponta Preciado (2014))
um tipo específico de sujeito e estabelecer relações de poder e abjeção.
Os pensamentos aristotélicos apontam a alma como um elemento principal, vital, ou
seja, “o ato de todo ser vivo” (CARDIM, 2009, p. 26). Assim, ela é ligada ao corpo, enquanto
esse último é composto de matéria (SANT’ANNA, 2001). Essa percepção aristotélica do
corpo como matéria, é colocada por Cardim como um forte elemento, uma vez que, essa
matéria, tal como a alma, carece de cuidados específicos por meio dos quais os indivíduos se
constituem como sujeitos e estabelecem, cada vez menos, uma dependência para com o
mundo circunvizinho, inaugurando o que Foucault (1985) caracteriza como cultura de si, “que
pode ser situado nos dois primeiros séculos de nossa era” (FOUCAULT, 2010, p. 30)
Ressaltamos que, embora pareça homogênea, essas formulações foucaultianas sobre a
cultura de si, surgidas na Antiguidade, são dispares e dizem respeito as formas de relações dos
indivíduos consigo mesmo e seu próprio corpo, bem como as relações estabelecidas com o
outro, por isso suas disparidades, que são também formas de demonstração da singularidade
desses indivíduos na sua constituição como sujeitos.
Tanto a alma quanto o corpo, existentes na mitologia grega, seriam presentes dos
deuses. No entanto, enquanto a primeira é o ponto de influência entre deus para com o
homem, o segundo é a exibição de uma idealização, um processo de construção para se
aproximar dos corpos mitológicos.
O corpo, nesse sentido, deve ser produzido por meio dos cuidados, cujo foco inicial
está relacionado primeiramente à alimentação. E esse corpo individual é uma correspondência
ao cidadão em devir e, portanto, sua construção (pautada em exercícios e meditações) implica
também em uma glorificação do estado (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). Foucault
(1984) percebe que na Grécia cada idade possuía em si mesmo suas características de beleza e
estética, bem como suas obrigações. Essas não eram rígidas e organizadamente autoritárias,
mas estabeleciam normas de conduta relacionadas ao uso dos prazeres (FOUCAULT, 1984) e
também outras.
Esse cuidado com o corpo, suas modificações e a busca por um corpo harmonioso e
que apresentasse em sua estética elementos de saúde criam regras pessoais de conduta que
incitam um individualismo próprio e característico desse mundo helenístico, onde os
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indivíduos, cada vez mais ligados a si mesmo e seu próprio corpo, tornam-se menos
dependente dos outros.
Dessas acepções sobre o corpo na Grécia, o que se percebe é que o corpo foi definido
como composto tanto por matéria quanto por uma alma. Sendo que a alma e o corpo merecem
cuidados incluindo (em maior e menor grau) atividades físicas, alimentação e meditação. Esse
corpo que encarcera uma alma também encarcera uma sexualidade e impõe um conjunto de
regras relacionadas a ela. Não podemos dizer que a sociedade grega é mais ou menos liberal
que a nossa, tendo em vista que as condutas também são distintas, mas algo que é elencado
por Foucault (1984; 1985) é como o controle sobre a sexualidade passa de práticas
relacionadas aos cuidados do corpo para uma acepção moral.
Percebemos que os gregos tratam desse cuidado do corpo e já esboçam separações
entre o corpo e a alma, que viriam a ser reforçados com o Cristianismo, bem como
determinam práticas e instruções para o cuidado de si. Veremos, a seguir, como os cristãos, a
Idade Média e o surgimento da burguesia percebem esse corpo.
O Cristianismo e a Idade Média adicionam sobre o corpo e a sexualidade elementos
fundamentais em sua constituição como o percebemos hoje: primeiro certo poder pastoral e
um julgamento moral a partir das percepções da burguesia (FOUCAULT, 2004), uma
incitação aos discursos em situações controladas e validadas pelas confissões (FOUCAULT,
2015). Existem ainda outros tópicos e também outros autores, já que a percepção sobre o
corpo é também resultado do contexto em que ele se insere, o que pretendemos é identificar a
modificação nos discursos quanto se trata do corpo, tendo em vista perceber as várias facetas
da sua construção, sobretudo, baseados na obra de Foucault.
Embora aparentemente a igreja tenha selado o corpo com o silêncio, a instituição
estimulou os discursos sobre o corpo, sobre as práticas sexuais, por meio de um conjunto de
ações, especialmente a confissão. Esse suposto silêncio é criticado por Foucault, já que ele
constituiria apenas uma “hipótese repressiva” e não a um conjunto de ações e questões de
ordem histórica, histórico-teórica e histórico-política. Segundo a crítica de Foucault, esses
discursos sobre a repressão do sexo, bem como do corpo, estão primeiro relacionados tanto ao
trabalho (e, portanto, uma forma de controle) como em uma inscrição do sexo no futuro.
Falar contra os poderes, dizer a verdade e promover o gozo; vincular a
iluminação, a libertação e a multiplicação de volúpias; empregar um discurso
no qual confluem o ardor do saber, a vontade de mudar a lei e o esperado
jardim das delícias – eis o que, sem dúvidas, sustam em nós a obstinação em
falar do sexo em termos de repressão; eis, também, o que explica, talvez, o
valor mercantil que se atribui não somente a tudo que dela se diz como,
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também, ao simples fato de dar atenção àqueles que querem suprimir seus
efeitos. Afinal de contas, somos a única civilização em que certos
pressupostos recebem retribuição para escutar cada qual fazer confidência
sobre seu sexo: como se o desejo de falar e o interesse que disso se espera
tivessem ultrapassado amplamente as possibilidades da escuta
(FOUCAULT, 2015, p. 12).

Seguindo esse postulado do autor, o que percebemos é que há maior facilidade – nas
sociedades ocidentais – de falarmos de sexo e de corpo no sentido de uma repressão que
espera pacientemente por uma liberdade futura, liberdade essa que se inscreve e é própria dos
discursos sobre o corpo. Dessa feita, o que Foucault propõe é uma inversão de perspectiva, ao
invés de mencionar a liberdade futura nunca amplamente alcançada ele se volta para a
resistência desse corpo e dessa sexualidade que se inscrevem nos discursos.
Essa resistência, ressaltamos, é inerente das formas de poder que se estabelecem e não
a inauguração dos discursos sobre o corpo e sua sexualidade. Como já mencionado, é nesse
processo histórico que há essa modificação e amplificação dos discursos no (e para) o corpo.
Em outras palavras, é o exato motivo por ter sido criado, a partir do Cristianismo, um
conjunto de regras relacionadas à confissão e a instauração de processos de poder cada vez
mais tênues sobre o corpo que aparentemente não falamos mais dele, uma vez que quando o
fazemos é em locais específicos e determinados, ou seja, na confissão.
Mais ainda, o Cristianismo e seus afluentes (tanto católicos quanto reformados)
mudam paulatinamente de um processo de confissão próprios, em que os indivíduos contam
aos interlocutores sobre suas práticas, pensamentos, ações passadas e futuras, para um
processo de autoconfissão e controle. Enquanto no primeiro momento, o ouvinte é que valida
os discursos sobre o corpo e suas práticas controlando o que pode ou não pode ser feito. No
segundo momento a confissão está no íntimo do indivíduo, instaurando em seus próprios
pensamentos essas noções de verdade, instando-lhes o que deve ou não ser feito, ou seja, há
um reforço dos controles que se tornam ainda mais tênues (FOUCAULT, 2015).
Além de uma regulação da produção dos discursos, o Cristianismo também inova ao
colocar o homem como independente da natureza, algo que acontece em sua caminhada em
direção a Deus. Desta feita, “a natureza não é eterna e o homem não é um ser na natureza mas
um ser diante dela” (SANT’ANNA, 2001, p. 12, grifo da autora). Assim, enquanto na Grécia
Antiga o indivíduo é constituído e parte constituinte da natureza e sua cosmogonia, no
Cristianismo ele é, de certa forma, dependente dela: há uma inversão, a natureza (e Deus)
controlam (ou devem controlar) o homem e não o contrário.
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Ressignificando os preceitos gregos, o homem possui em si mesmo a verdade, que é
vista como a sua própria alma. Nesse processo, é através da alma (e não mais do corpo) que
ele pode ver a Deus (SANT’ANNA, 2001). O que percebemos, então, é um certo apagamento
do corpo pela alma, também percebido por Foucault (2015), já que à medida em que há uma
dificuldade desse contato da alma com Deus, ocasionado pelo corpo, esse corpo deverá ser
suprimido, execrado, tido como obstáculo à salvação e, mais ainda, deverá ser punido,
policiado, docializado e controlado. Ou ainda, o corpo como “o princípio de movimentos que
influem na alma tomando a forma do desejo. O desejo é presumido e, portanto, o corpo se
torna o problema” (FOUCAULT, 2004, p. 32).
Enquanto a alma é tida como uma vertente imortal, considerada em termos positivos;
o corpo, seu duplo falho, é que impede “a contemplação serena da vida”, além de que ele
“padece e está fadado a padecer, pois, diferentemente da alma, está submetido aos ciclos
naturais, às flutuações dos desejos, aos perigos da corrupção” (SANT’ANNA, 2001, p. 13).
Por esse motivo (do corpo mortal e pecador) e também porque Cristo precisou se
personificar e “vir à Terra”, prenunciado por João, como o “Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo” que o corpo do cristão precisa padecer das suas dores, com a instauração
do sofrimento com objetivo de aproximar-se do corpo do Seu Salvador, que sofreu para
“lavar-lhes o pecado” (João, 1:29). Assim,
para todos aqueles que procuram audaciosamente assemelhar-se ao Cristo
das dores para partilhar seus tormentos, o corpo é ao mesmo tempo o maior
obstáculo, “o maior inimigo”, e o meio de acompanhar o Redentor: o corpo
que é preciso vencer, o corpo vetor de um procedimento sacrificial (...) Se a
pessoa não hesita em torturar seu corpo, castigá-lo, é precisamente porque
ele não merece nenhum respeito. Não falamos dos cuidados elementares de
higiene, uma vez que o corpo é às vezes totalmente abandonado à natureza,
repugnante por causa da sujeira consentida e fervilhante de vermes ou
parasitas (GÉLIS, 2012, p. 55).

O que percebemos, então, com base nos enunciados de Jacques Gélis (2012), é que
além do controle e do poder exercido sobre o corpo – inclusive de forma tão tênue que chega
a se espairar pelos desejos, ações e pensamentos – o Cristianismo se apodera dos corpos dos
fiéis a ponto de promover um apagamento tanto físico quanto simbólico, um processo que
opera e espera deles tanto sofrimento como tentativas de se livrar do corpo por meio da
flagelação, tendo em vista se equiparar ao corpo do Salvador.
Não obstante, há outra relação elementar na forma como o Cristianismo percebe e
trata o corpo. Nesta, é adicionada a figura do pastor, ou um poder pastorado. Que implicaria
na,
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existência dentro da sociedade de uma categoria de indivíduos totalmente
específicos e singulares, que não se definiam inteiramente por seu status, sua
profissão, nem sua por sua qualificação individual, intelectual ou cristã, o
papel de condutores, de pastores em relação aos outros indivíduos que
desempenhavam, na sociedade cristã, o papel de condutores, de pastores em
relação aos outros indivíduos que são como suas ovelhas ou o seu rebanho
(FOUCAULT, 2004, p. 65)

Esses indivíduos teriam a função de fazer o “bem” aos comungados, mas não só com a
obrigação de salvar a si próprio, como também dar direcionamentos aos seus seguidores, às
pessoas com quem ele pretende “compartilhar o céu”. Isso implica em estabelecer além do
processo particular de vigilância feita pelo próprio indivíduo, mas um elemento de vigilância
que se torna “os olhos de Deus” na Terra, tais indivíduos que não se preocupam “apenas com
a sua salvação; ele é até a obsessão, o grande desejo de ajudar os outros a salvar-se” (GÉLIS,
2012, p. 57)
Ressaltamos que não foi o Cristianismo que inventou o código da sexualidade e o
controle dos corpos, mas, antes, se apropriou de ações que já haviam sido determinadas e que
foram aceitas e integradas a essa postura cristã (SANT’ANNA, 2001; FOUCAULT, 2004).
Esses corpos de práticas desviantes, como a criança masturbadora, a mulher histérica, o
polígamo e os gays/lésbicas, serão instados como desviantes a partir dos preceitos da
burguesia, que se configura com o capitalismo. É ela, seus discursos e o surgimento das
ciências voltadas ao corpo e a sexualidade (sciencia sexualis) que adicionam ao corpo não
uma perspectiva prática das ações, dos cuidados e exercícios do corpo e do sexo, mas uma
perspectiva moral, cujas regras (diferentemente dos gregos) são rígidas e inauguram os
sujeitos desviantes como abjetos, ou seja, aqueles que “permanece[m] fora dessas oposições
binárias, a ponto mesmo de possibilitar esses binarismos” (PRINS, B; MEIJER, 2002, p. 165).
Não só a burguesia, mas também os discursos e práticas desde a Antiguidade
transformam o corpo e a sexualidade inerente a esse corpo por meio de um grupo de
acontecimentos que emergem e instauram todo um conjunto de processos e modificações de
um grupo de conselhos (Gregos), para um grupo de exame (Cristianismo) e, enfim, um
conjunto de práticas morais, políticas e pedagógicas sobre o corpo (Idade Média e Burguesia).
Esses processos estão relacionados ao corpo, mas também a sexualidade, uma vez que eles
são intimamente ligados.
É nessa gestão do corpo que ele deixa de estar no âmbito privado para tornar-se de
âmbito público e que, portanto, deve ser enumerado, vigiado, punido, execrado, enquadrado e
adequado. Os sujeitos que subvertem essa ordem são tidos como abjetos, muito embora esse
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próprio sistema possibilite suas formas próprias de resistência, como é o caso dos sujeitos que
são objeto de estudo desse trabalho.
A partir da Idade Média, depois intensificado pela burguesia nos séculos seguintes, se
instaura uma polícia do sexo, isto é, “a necessidade de regular o sexo por meio de discursos
úteis e públicos e não pelo rigor de uma proibição” (FOUCAULT, 2015, p. 28). Essa
percepção de um poder produtivo do autor, a partir da fase genealógica, aponta uma forma de
vê-lo como produtivo e não como repressivo, o que implica em relações de poder capilares
que penetram todos os espaços e corpos. Sendo produtivo, o poder consegue, por meio do
saber, se instaurar em todos os espaços e das formas mais tênues possíveis (FOUCAULT,
2015). E é produtivo, inclusive, quando produz sexualidades polimorfas e instaura as
repressões.
Essa polícia do sexo, através da sua regulação, é necessária para controlar o
surgimento de um contingente de indivíduos que precisa ser visto como população e não
isoladamente. Dito de outra forma, é necessário ao Estado controlá-la determinando ou
influindo na idade para casamento, taxas de natalidade e mortalidade, relações fecundas e
estéreis, práticas contraceptivas e afins. Elementos que estão presentes em práticas sexuais
influem diretamente em um bem-estar populacional, bem como nas formas como a sociedade
se organiza. Para Foucault,
que o Estado saiba o que se passa com o sexo dos cidadãos e o uso que dele
fazem e, que cada um seja capaz de controlar sua prática. Entre o Estado e o
indivíduo o sexo tornou-se objeto de disputa, e disputa pública; toda uma
teia de discursos, de saberes de análise e de injunções que o investiram
(FOUCAULT, 2015, p. 30).

Esse controle, a polícia do sexo e o interesse do Estado são caracterizados por
Foucault como biopolítica, que estabelece e cria quatro tipos/sujeitos principais, os quais
carecem de cuidados por romper com a ordem. São eles: a criança mastubardora, o sodomita,
a mulher histérica e o bígamo. Para Foucault, é a partir do surgimento da biopolítica (no
século XVIII) que,
o homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva num
mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida,
saúde individual e coletiva, forças que se podem modificar, e um espaço em
que se pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na história, sem
dúvida, o biológico reflete-se no político; o fato de viver não é mais esse
sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em tempos, no acaso da
morte e de sua fatalidade: cai, em parte, no campo de controle do saber e de
intervenção do poder [...] Se pudéssemos chamar de ‘bio-história’ as
pressões por meio das quais os movimentos da vida e os processos da
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história interferem entre si, deveríamos falar de ‘biopolítica’ para designar o
que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no domínio dos cálculos
explícitos, e faz do poder-saber um agente de transformação da vida humana.
(FOUCAULT, 2015, p. 134).

É nesse processo biopolítico que o corpo começa a ser, de fato, gerido, uma vez que a
biopolítica é essa transformação e gestão dos aspectos da vida humana necessários para a
vivência em população. O controle deixa de ser exercido individualmente para ser então
exercido em busca da instauração de um bem-estar populacional e, para isso, produz regras e
comportamentos, logo também, delega à abjeção os sujeitos que as quebram, como é o caso
das sexualidades poliformas.
Na pedagogização do sexo da criança é necessário que elas falem sobre seu sexo aos
pais, educadores e médicos. Encarcerar a criança em uma rede de discursos sobre o sexo
permite um controle suas práticas, estabelece limites e ensina as “boas práticas”. Sobretudo a
criança a masturbadora, cuja “patologia” é citada em diversos tratados médicos, citados
inclusive por Foucault (2015) em sua Vontade de Saber. A prática fazia, acreditava-se, com
que essas crianças perdessem a força e a potência sexual. Além disso, a prática era
considerada egoísta, já que não carece de outra pessoa para sua execução.
O sodomita, pederasta, homossexual é um tipo de sujeito cuja prática subverte dois
princípios básicos nessa constituição da sexualidade: ele não tem relações sexuais com
funções reprodutivas, bem como estabelece relações com outros indivíduos do mesmo sexo.
Pontuamos que a sodomia era inicialmente um termo utilizado para qualquer prática sexual
que não tivesse função reprodutiva, caracterizando também relações heterossexuais
extravaginais, zoofilia, e relações homossexuais. “A sodomia era, sobretudo, perigosa porque
supostamente ela se opunha aos princípios fundamentais que estruturam a sociedade – a
família, o vínculo heterossexual e a reprodução – ameaçando, assim, a organização social e a
identidade dos sexos” (MATTHEWS-GRIECO, 2012, p. 284).
A mulher histérica surge a partir das perspectivas da psicanálise. Embora isso aconteça
tempos após a Idade Média é a partir dela que se começa a dar indícios de uma patologização
e manutenção do rebaixamento da figura feminina. Tanto que, para os gregos e para a
sociedade da Idade Média, práticas sexuais entre homens do mesmo sexo na infância e
adolescência (entre um homem adulto e uma criança ou adolescente) não eram punidas, mas
tidas como elementares para a formação, entretanto caso as práticas permanecessem na fase
adulta e se, por ventura, o homem apresentasse uma postura “afeminada” a partir daí haveria
punição, ainda mais que há uma “caça às sexualidades periféricas [que] provoca a
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incorporação das perversões e nova especificação dos indivíduos” (FOUCAULT, 2015, p.
47, grifo do autor).
Esse discurso científico tinha, sobretudo, uma perspectiva moralizante e interesse,
segundo Mathews-Grieco (2012, p. 118), “por aquilo que ameaçava a sexualidade ordinária”,
estabelecendo, portanto, essas figuras que mencionamos. Ainda segundo a autora, “a
psicanálise vai, no fim das contas, mas sob uma forma renovada, acabar justificando os papéis
prescritos às mulheres pela sociedade” (MATHEWS-GRIECO, 2012, p. 121).
Já as questões relacionadas à bigamia estão pautadas em dois elementos principais:
sendo o primeiro uma relação direta com o número de filhos legítimos e ilegítimos (interesses
do Estado); depois que há certa descrição aos atos relacionados aos homens, ao passo que às
mulheres é um crime, tanto que no Brasil até meados da década de 1970 o homem ainda
poderia, garantido por lei, “lavar sua honra” caso descobrisse um adultério da esposa.
Nas ciências e nos discursos científicos a respeito do corpo, Cardim (2009) postula
que é com Descartes que há a definitiva separação entre o corpo e a alma, apresentando o
homem em uma dimensão racional e mecanicista, estendendo-se assim as dimensões da
experiência, ou seja, há um estabelecimento de uma interioridade (subjetividade do indivíduo
enquanto um ser pensante) e uma exterioridade (que se opõe ao objeto). O corpo seria visto,
então, como um elemento inerte, vivo e essencializante, algo que nos estudos de gênero será
discutido e questionado, já que essa essência não seria determinante para as múltiplas
experiências possíveis relacionadas à sexualidade, como se verá a seguir.
Ainda seguindo Cardim (2009), Kant promove uma dessubstancialização do corpo e
da alma. O corpo deixa de ser apenas um arcabouço em que estamos presos e toma seu lugar
na manifestação do mundo, se constituindo como fenômeno. Ele é ao mesmo tempo
experimento e experimentado, ou seja, é dada autonomia anato fisiológica que é de ordem
orgânica de construção, definida por processos bioquímicos, mas também parte vivente e
constituinte das relações espaciais de ser objeto.
Outro pensador importante apontado na história do corpo traçada por Cardim (2009) é
Husserl. Na perspectiva do criador da fenomenologia, é preciso insistir no caráter
transcendental da consciência, na especificidade da subjetividade transcendental, a qual é a
instância produtora de sentido e a própria condição de possibilidade da descrição dos atos da
consciência, ou seja, a consciência absoluta, lembrando de uma das teses fundantes da
fenomenologia que é a intencionalidade da consciência que afirma, a grosso modo, que se há
consciência, se tem consciência de algo.
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Isso posto, o corpo não pode ser considerado um objeto separado dos outros objetos.
Se existe consciência de alguma coisa, deste lado da questão, ela é, primeiro, a consciência do
corpo, tal qual o corpo é para a consciência, o que implica que o corpo compartilha a
intencionalidade perceptiva própria aos corpos físicos.
Cardim (2009) ainda vai colocar outros autores/tópicos pelos quais o corpo pode ser
visto, como é o caso de Bergson e o corpo imenso e o corpo mínimo; Merleau-Ponty e a
ambiguidade da experiência do corpo próprio e, enfim, chega-se aos pós-estruturalistas,
escola de pensamento na qual esse trabalho se assenta.

1.2 A BICHA VAI AO CINEMA

Eu te amo porque quando te toco eu me mais homem do que qualquer outro.
Francisco para Tomás, Do começo ao fim, 2009.

Na perspectiva audiovisual, não é de hoje que existe uma imagem de sujeitos de
sexualidade desviantes em produções cinematográficas. Já em 1895, uma década após o
surgimento do cinema, Willian K. L. Dickson produzia um filme em que dois homens dançam
alegremente ao som de um violino e dão indicativo de uma relação homoafetiva, mas sem
explicitá-la.
Em 1916, o sueco Mauritz Stiller produz o Vingare, em uma adaptação da obra de
Herman Bang, no qual o um escultor se sente atraído pelo filho adotado. Mais tarde, em 1919,
Anders als die Anderen, gravado por Richard Oswald em parceria com o Magnus Hirschfeld,
representa um violinista que se mata sob a chantagem do Parágrafo 175, da Constituição de
Weimar, que classifica a homossexualidade como um delito (NAZARIO, 2007).
Já em solos hollywoodianos em pleno período do star system a homossexualidade é
levada às telas, em 1932, pelas lentes de Archie Mayo, em Night after Night. Mesmo velada
esse filme abriu os caminhos para o que, então, será apresentado e criado como o primeiro
filme definitivamente gay americano, o Lot in Sodom de Jamer Sibley e Melville Webber, de
1933. Embora o filme apresente homossexuais, esses personagens são retratados sob uma
áurea de pecado e surgem, sob a influência das vanguardas francesas, em imagens distorcidas.
Na perspectiva de Vitor Russo, entre o período de 1890 e 1930, o cinema
hollywoodiano, bem como seus diretores e estúdios, desdenharam da homossexualidade e a
trataram como um objeto cômico, sob uma perspectiva do ridículo. Tais personagens
possuíam certa popularidade, porém não tinha nada de ameaçador. Até que associações
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religiosas, no período de 1930 a 1950, começam a acusar o cinema de imoralidade, o que
implicou em um processo de auto censura com esses tipos de personagens, bem como nudez,
cenas de sexo e afins. É o surgimento do Código Hayes, cuja pressão só começa a ceder a
partir dos movimentos, como a Passeata de Stonewall, de 1960 e 1970, na qual começam a
surgir novamente personagens gays e lésbicos no cinema e mesmo assim sob personagens
perigosos e violentos, cuja imagem só melhoraria, nesse cinema, a partir de 1990, com
personagens mais discretos e que se assemelham com personagens héteros (RUSSO, 1998).
Nesse intervalo, segundo Nazario (2007), a Inglaterra assistia à The lady vanishes
(1938) de Alfred Hitchcock, que apresenta um casal de homens dormindo na mesma cama. E
embora o cinema europeu, sobretudo o italiano e o francês, tenha se proposto a ser mais
ousado que o cinema norte-americano ele não se livra de ter personagens homossexuais
envoltos em uma áurea doentia, seja nos filmes com nudez do Pasolini, como A Trilogia da
Vida, ou ainda nos filmes de Fellini e Bergman, onde todos estão ligados invariavelmente à
decadência.
Luiz Nazario (2007, p. 100-101) enuncia o resultado de que nas produções do período
entre 1961 e 1976 “em 32 filmes que abordaram o tema, 13 personagens homossexuais
matavam-se, 18 eram mortos por seus amantes e um era castrado”. Tal estigma não se
resumirá apenas a personagens gays, mas também a todos os outros os personagens cujas
sexualidades são desviantes da norma heterossexista vigente, seja na perspectiva de
diretores/diretoras gays ou não. Segundo historiografia do autor,

O homossexual é um travesti afetado e efeminado, em A gaiola das
loucas (La cage aux folles, 1978) de Edouard Molinaro; ou Essa estranha
atração (Torch song trilogy, 1988), de Paul Bogart. É assassino ou vítima de
assassinato, em Parceiros da noite (Cruising, 1980), de William Friedkin;
ou Caravaggio (idem, 1986), de Derek Jarman. É um reprimido que, incapaz
de realizar seu desejo, explode em violência, em Os pecados de todos
nós (Reflexions in a golden eye, 1967), de John Huston;
ou Mishima (Mishima: A life in four chapters, 1985), de Paul Schrader. É
um complexado que se estiola numa ciranda de ciumeiras e despeitos, em Os
rapazes da banda (The boys in the band, 1970), de William Friedkin, ou
em O exército inútil (Streamers, 1983), de Robert Altman. É um
heterossexual reprimido que rebenta em catarses, em Perdidos na
noite (Midnight cowboy, 1969), de John Schlesinger; ou Um dia muito
especial (Una giornata particolare, 1977), de Ettore Scola. É um neurótico
enroscado em traumas de infância, em Esquecer Veneza (Dimenticare
Venezia, 1979), de Franco Brusati, ou em Coronel Redl (1985), de István
Szabó. É um autodestrutivo que mergulha numa espiral de degradação, em O
homem ferido (L’homme blessé, 1983), de Patrice Chéreau, ou em Abaixo de
zero (Less than zero, 1987), de Marek Kanievska. É um masoquista,
impregnado de catolicismo doentio, em Dear boys (1980), de Paul de
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Lussane, ou em O quarto homem (De Vierde Man, 1983), de Paul
Verhoeven. Os clichês tornaram-se, graças às agressões generalizadas, parte
integrante da psicologia e da vivência homossexuais. O círculo vicioso da
arte que imita a vida e da vida que imita a arte impede uma psicologia e uma
vivência “puras” da homossexualidade. O horror causado pelo “amor que
não ousa dizer seu nome” é tão profundo que mesmo os heterossexuais que
interpretam homossexuais no cinema são estigmatizados pelo público
(NAZARIO, 2007, p. 100).

Nas telas tunipiquins, Antônio Moreno (2001) afirma que o personagem homossexual
foi, a partir da análise feita pelo autor de 125 filmes, ridicularizado e é quase sempre
destinado a adicionar comicidade às tramas. Geralmente de classe social baixa, com pouca
instrução da educação formal, marginal, voz em falsete, apresentando certa falsidade e quase
sempre “alcoviteiro”.
O cinema caracterizado com underground ou “marginal” é que apresentará imagens
mais complexas, mas não menos estereotipadas, dos personagens de sexualidades desviantes,
seja no Brasil ou nos outros grandes centros de produção cinematográfica, como Alemanha,
França, Itália e Espanha.
No Brasil existem as produções, para citar algumas, de Júlio Bressane (A família do
barulho, 1970 e Matou a família e foi ao cinema, 1976), Hector Babenco (Pixote, a lei do
mais fraco, 1981 e O beijo da Mulher Aranha, 1985), Alberto Salvá (A menina do lado, 1987)
e Sérgio Toledo (Vera, 1987).
Mundialmente outros diretores alcançam certa visibilidade, mesmo tratando essa
sexualidade desviante e suas práticas abertamente, como é o caso de Paul Morrissey, Andy
Warhol e Gregory Markopoulos no cinema underground; Rainer Fassbinder e Werner
Schroeter, no Novo Cinema Alemão; nos filmes trashs produzidos por John Waters e Paul
Bartel; em solos ingleses o cinema de Marerk Kanievska e James Ivory; e sobretudo no
cinema concebido dentro da “gay liberation” de Frank Ripploh e Bill Sherwood; e ainda nas
produções de Salvatore Piscicelli e René Féret, com personagens lésbicas. Em todos os casos,
até 1980, os personagens são marcados por uma áurea de sofrimento e tristeza (NAZARIO,
2007).
Se nesse período as dificuldades do mercado, dos discursos e os códigos morais já
impediam os diretores de terem nos filmes figuras positivas de personagens de sexualidade
desviantes nos filmes, em 1980 o surto de HIV/AIDS, tida como a “peste gay” chega para
determinar o caminho e os estereótipos das narrativas que se seguiam, junto com uma
dificuldade de conseguir financiamentos para obras que tratassem da temática, como por
exemplo Barbra Streisand com a adaptação de The normal heart, de Larry Kramer. Ou ainda
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o The lost language of Cranes nunca gravado por David Leavitt, além de vários outros
(NAZARIO, 2007)
Tanto o mundo quanto Hollywood foram obrigados a aceitar a AIDS e suas vítimas e
a encarar a realidade. Como aconteceu com os dois Oscars ganhos pelo filme Filadélfia
(1993) de Jonathan Demme. A partir de então surge uma série de filmes que tratam de casais
héteros, mas que há uma presença declarada de personagens gays, não mais como tristes e
fadados à imundície, mas personagens doces e sensíveis, muito embora sua sexualidade e
erotismos sejam negados.
No ainda iniciante cinema gay e lésbico, produzido nos guetos das grandes metrópoles
e os dramas, as perdas de conhecidos e a dor causada pela mancha da AIDS paradoxalmente
fizeram florescer filmes dos mais variados segmentos e formatos que tratavam das temáticas,
inclusive tendo em vista festivais de cinema gay, como o Sundance Film Festival ou o
Festival de Tóquio (o mais peculiar, dado que os filmes precisavam de tarjas na genitália
porque a censura do país não permitia mostrá-las). Algumas dessas obras do circuito
alternativo começam a dar visibilidade a esse cinema arrecadando grandes montantes e
forçando a introdução dessas temáticas tanto nos grandes estúdios de Hollywood como
também em séries de TV.
Houve ainda certa atitude dos atores de Hollywood que possibilitou maior aceitação
desse tipo de personagens nos estúdios e também nas telas, atitude essa que vai desde o nu
frontal de grandes estrelas a exemplo de Mel Gibson, Kevin Costner, Sylverter Stallone,
Bruce Willis, Cuba Gooding Jr. Além de que atores consagrados começam a aceitar
personagens gays: o relacionamento de Tom Hanks e Antonio Banderas em Filadélfia,
Leonardo DiCaprio e David Thewlis em Total Eclipse (Agnieszka Holland, 1995), Robin
Willians e Nathan Lane em A gaiola das loucas (Mike Nichols, 1996) são alguns exemplos. E
um dos mais emblemáticos desses movimentos em Hollywood é o beijo de Tom Selleck e
Kevin Kline em Será que ele é (Frank Oz, 1997). Mais que um beijo cinematográfico, a cena
do filme apresenta um beijo de dois ícones da masculinidade, um beijo central à trama,
momento antes reservado somente às estrelas e astros na concretização do amor (NAZARIO,
2007).
Mais recentes filmes com temáticas gays e personagens assumidamente de
sexualidade polimorfa tiveram grande visibilidade. Essa visibilidade aqui é medida por terem
sido vencedores ou indicados ao Oscar, o maior prêmio de cinema atual. Embora com a
ressalva de que outros filmes também tiveram sua importância na construção dessa imagem
das sexualidades periféricas e que o Oscar indica apenas que esses filmes saíram do “roteiro
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gay” e se massificaram alcançando, inclusive, o público hétero, tendo sido reconhecido por
meio da premiação.
Alguns exemplos notáveis: o já citado Filadélfia, que levou as estatuetas de Melhor
Ator (Tom Hanks) e Melhor Canção Original; Tudo sobre minha mãe (Pedro Almodóvar,
1998) como Melhor Filme Estrangeiro; Hilary Shank com o prêmio de Melhor Atriz por
Meninos não choram (Kimberly Peirce, 1999); Milk: a voz da igualdade, que premiou, na
categoria Melhor Roteiro, o roteirista Dustin Lance Black em 2006; o triplamente premiado
(Melhor Diretor, Melhor Roteiro e Melhor Trilha Sonora) O segredo de Brokeback Mountain
(Ang Lee, 2006); Clube de compras Dallas (Jean-Marc Vallée, 2014) que recebeu os prêmios
de Melhor Ator Coadjuvante (Jared Leto) e Melhor Ator (Matthew McConaughey); A garota
dinamarquesa (Tom Hooper, 2015) com o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Alicia
Vikander; e mais recentemente o Oscar de Melhor Filme para Moolight, sob a luz do luar
(Barry Jenkins, 2017).
Entender essa historiografia das imagens de personagens de sexualidade polimorfa no
cinema, sobretudo no cinema mainstream, possibilita que sejam percebidas as imbricações
das normas heterossexistas na criação de uma representatividade e de uma imagem
estereotipada desses personagens, bem como as formas pelas quais essas imagens se
construíram socialmente ao longo do tempo.
Essa imagem desses personagens no cinema é produto e produtor dos discursos
circunvinhos, ou seja, ela se utiliza dos discursos médicos e científicos da sociedade para
estabelecer ou romper com os padrões. Ressaltamos que, tanto no discurso científico, como
também no cinema, existem suas multiplicidades, seus pontos de fuga que, além de
possibilitar uma nova visão sobre esses sujeitos, rompem de forma desconstrutiva, com os
padrões discursivos, normativos e binários estabelecidos pela heteronormatividade.

1.3 DISPOSITIVO DA SEXUALIDADE

O que percebemos a partir dos enunciados desse capítulo é o que Michel Foucault, em
A história da sexualidade - a vontade de saber trata da sexualidade enquanto um dispositivo,
um conglomerado de discursos construídos por meio da biologia, ciências sociais, igreja e
várias outras instituições e/ou construções de poder/saber cujo objetivo é criar em torno dos
sujeitos formas de controle por meio da sexualidade.
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Em outro texto, Foucault (2004a) mencionará a sexualidade como uma espécie de
super saber social ao passo que há uma ignorância no âmbito privado. Nesse processo há uma
transmutação e o rompimento do que é privado e público no que tange à sexualidade dos
sujeitos, uma vez que, como é mencionamos aqui, o sexo deve ser gerido, enunciado,
enumerado.
O que Foucault vem falar, e é isso que torna também o seu trabalho tão relevante e
importante, é que em “em torno do sexo há uma verdadeira explosão discursiva”, porém,
deixe-se claro há também “uma depuração do vocabulário autorizado”. Isso porque o sexo e a
sexualidade, enquanto dispositivos, sempre estiveram ligados a outros dispositivos, como a
confissão dos pecados e a Igreja. Segundo o autor, a partir do Concílio de Trento (1545-1563)
há uma troca progressiva dos manuais de confissões da Idade Média, que garantia que todos
os detalhes fossem expressos, para as confissões com uma maior discrição. A chegada da
Contrarreforma irá reforçar ainda mais essa discrição, em um projeto que reduz o tempo de
confissão, mas que, em contrapartida, estimula o autoexame da consciência e a penitência
(FOUCAULT, 2015, p. 19-27).
Para além dessa estrutura de controle a que a igreja se serviu, cuja estrutura de poder
foi criada através de discursos e controle de discursos e de um poder saber específico. Há
também a interferência do Estado, que criou uma “polícia do sexo, isto é, necessidade de
regular o sexo por meio de discursos úteis e públicos e não pelo rigor de uma proibição”
(FOUCAULT, 2015, p. 28). A sexualidade passa a ser, também, um elemento de regulação
política, no qual podem ser controlados a taxa de natalidade, idade do casamento, nascimentos
legítimos e ilegítimos.
Haverá ainda em meados do século XVIII um movimento de criação de discursos
sobre a sexualidade, sua perspectiva (ou função) é contabilizar, analisar, especificar,
classificar, criando um discurso racional e médico biológico, que incita o falar do sexo e fazêlo publicamente, sem um prévio julgamento de lícito e ilícito, mas com a intenção de “gerir,
inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um
padrão ótimo” (FOUCAULT, 2015, p. 27), recuperado a partir do século XVIII ou XIX, pelas
ciências da psique (psicologia, psiquiatria, psicanálise) e dar-lhe também roupagens de
“doenças dos nervos”, “extravagâncias”, “fraudes contra a procriação” (ibid., p. 34).
O que percebemos nesses três pontos chaves, e em outros que o autor expressará no
livro, é que há um processo sobre o falar ou não falar do sexo, geri-lo, naturalizar algumas
práticas e condenar outras. Nesse percurso a configuração de um dispositivo de sexualidade
acontece construída através de discursos de várias instituições portadoras de poder-saber
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específicos capazes de instaurar um tipo específico de sexualidade, bem como a norma que
deve ser rompida.
Deleuze (1996) recupera o trabalho de Foucault, com a perspectiva de dar luz e
delimitar (ou esclarecer) o conceito de dispositivo. Para ele, o dispositivo é,
antes de mais nada, um conjunto multilinear, composto por linhas de
natureza diferente. E, no dispositivo, as linhas não delimitam ou envolvem
sistemas homogêneos por sua própria conta, como o objeto, o sujeito, a
linguagem, etc., mas seguem direções, traçam processos que estão sempre
em desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam umas das outras
(DELEZUZE, 1996, p. 83).

Veja-se o dispositivo então, resumidamente, como um conjunto de linhas agindo sobre
certo aspecto da vida, por meio de instituições ou discursos específicos. Em uma tentativa de
manter uma ordem social específica. Há na construção desse e de outros dispositivos, linhas e
curvas de ações, segundo o Deleuze (1996). Dentre eles, algumas merecem ser citadas, a
saber, a curva de visibilidade, que dará mais ou menos luz a determinados aspectos, como
acontece/aconteceu, por exemplo, com o discurso religioso sobre a sexualidade mencionando
mais ou menos certos aspectos; há ainda as curvas de enunciação como um regime de
enunciados construídos e que dá origem a determinado dispositivo em um processo de
gerenciamento do que pode ou não pode e como pode ser dito.
Segundo o autor citado acima, um dispositivo comporta também linhas de forças, que
vão de um ponto singular ao outro nas linhas de luz e enunciação. Ela se produz em todas as
extensões entre uma curva e outra e passa por todos os lugares do dispositivo. Ela seria uma
terceira dimensão do dispositivo sendo composta por saber e poder (DELEUZE, 1996).
Podemos dizer que é a linha que conhece o funcionamento das curvas de luz e enunciação e,
portanto, é portador de certo poder saber que o possibilita uma subversão desse sistema do
dispositivo, como acontecerá, por exemplo, com a subversão do próprio sexo feita pelos
personagens do filme analisado.
Por último, há as linhas de subjetivação, encontrando uma nova orientação possível
para os dispositivos evitando que eles se encerrem nas suas próprias linhas. Essa linha diz
respeito à dimensão do Si Próprio, que seria, segundo o autor
não uma determinação preexistente que se possa encontrar já acabada. Pois
também uma linha de subjetivação é um processo, uma produção de
subjetividade, num dispositivo: ela está para se fazer, na medida em que o
dispositivo deixe ou torne possível. É uma linha de fuga. Escapa as outras
linhas, escapa-lhes. O ‘Si Próprio’ não é nem um saber, nem um poder. É um
processo de individuação que diz respeito a grupos ou pessoas, que escapa
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tanto às forças estabelecidas como os saberes constituídos: uma espécie de
mais-valia. Não é certo que todo dispositivo disponha de um processo
semelhante (DELEUZE, 1996, p. 86-87).

Podemos perceber a linha de subjetividade como um processo de utilização do poder
saber constituído a partir das linhas de força para produzi esse “Si Próprio” um indivíduo que
possui a distinção de transpor as linhas do dispositivo, superando as linhas de força do
dispositivo, atuando e efetivando-se sobre si mesmo. É através dessa subjetividade, dessa
constituição própria e característica do sujeito que tanto Tina quanto Pablo se posicionam
como pertencente a um não-lugar, uma heterotopia.
Assim, a proposta dos personagens não é fazer uma confusão com a
heterossexualidade, mas subvertê-la. Encontrar um lugar para si que não lhe seja carcerário e
como todos esses termos ou localizações são característicos e generificados, possuídos por um
grupo de características que os colocam em um lugar estático e até imutável. Seus projetos
estão no entremeio, no entre-lugar, não lugar mais aproximado de uma performatividade do
que uma essência.
Ou seja, mais que criar posições ou aceitar se enquadrar num padrão/posição social
específica os sujeitos queers se aceitam nesse não-lugar. O trânsito entre as normas binárias
estabelecidas, criadas e instituídas através de dispositivos sociais, como a sexualidade. Esses
indivíduos percebem e conhecem as linhas discursivas e de visibilidade estabelecidas nesse
processo e criam formas, dentro do próprio dispositivo e através de condições do próprio
dispositivo, para subverter essas linhas.
O gênero/sexo não está pautado em uma construção acabada, mas sim em um processo
de contingência, de performatividade, essa deve ser compreendida “não como um ‘ato’
singular e deliberado, mas ao invés disso, como a prática reiterativa e citacional [inserida em
um contexto]”, ou seja, “a reiteração de uma norma ou conjunto de normas” (BUTLER, 2000,
p. 167). É através dessa performatividade dessa sexualidade que os indivíduos criam suas
formas próprias e estabelecem imagens ou óticas através das quais querem ser percebidos.
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CAPÍTULO II: A DESFAÇÃO DO CORPO
A Igreja diz: o corpo é uma culpa.
A Ciência diz: o corpo é uma máquina.
A publicidade diz: o corpo é um negócio.
E o corpo diz: eu sou uma festa.
Eduardo Galeano, Veias abertas da América Latina

Em um primeiro momento pudemos observar uma perspectiva do corpo a partir de
uma construção, um efeito discursivo, pragmático, político e econômico que consolidam um
corpo normativo, pautado nas identidades. Esse terceiro capítulo (ou ato) pontua um
entendimento que chamamos de desfação 9 desse corpo. Dito de outra forma, discorremos
como esse corpo construído por discursos, saberes e poderes pode ser desfeito e refeito.
Por meio de uma perspectiva pós-estruturalista, expomos as formas como esses
autores sugerem uma nova visão sobre o corpo, a partir de um viés de desconstrução dos
binários e das heteronormas que os regem, e entendendo o sujeito e seu corpo em construção.
Foucault, Derrida, Guatarri e Deleuze, em maior e menor grau, apontam para um corpo
fragmentário, cindido e em contingência. Estas ideias são elementares para os estudos sobre
as sexualidades polimorfas, uma vez que sua desconstrução possibilita ver o corpo para além
de essencialismos e características puramente identitárias.
Assim, nossa proposta nesse capítulo será elencar três desfações possíveis: da
identidade, do corpo e do gênero. A primeira porque é a partir de uma identidade
essencializante que muitos dos discursos sobre o corpo são estabelecidos, inclusive as
representações identitárias. A segunda porque é no corpo onde se inscrevem esses discursos, o
que nos leva a pensar também o corpo a partir de uma nova perspectiva, tendo em vista que
ele é o centro motor desse trabalho. E por último, porque o gênero sendo instituído a partir
dos discursos e de um conjunto de práticas, se estabelece a partir de diagramas de poder e
saber que instauram sobre aprisionamentos sobre os sujeitos.

2.1 DESFAZENDO A IDENTIDADE

9

A proposta aqui é exatamente a de criar esse termo novo para pensar essa desconstrução/desorganização do
corpo. Temos em mente a questão da desconstrução de Derrida, porém uma vez que consideramos, baseados nos
autores, que o corpo pode ser “feito”, por discursos, práticas e performatividades, propomos uma forma de
desfazer esse corpo, para que só então ele possa novamente ser (re) feito.
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A identidade, na perspectiva de Tomaz Tadeu Silva (2012), é pautada na diferença,
um processo nunca finalizado que, por meio da linguagem, cria e estabelece diferenças e,
embora necessário politicamente 10 serve também para criar diferenças em formas de
bantustões simbólicos e formas de abjeção, que podem gerar as mais variadas formas de
violência.
A proposta aqui, é perceber esse corpo considerando uma visão pós-identitária.
Primeiro, porque a identidade deveria ser vista sob uma condição tática, ou melhor, em
contextos pontuais e de curto prazo. Para períodos maiores, seria necessária uma estratégia
não-identitária, de recusar a imposição social de que o indivíduo deva se comprometer,
sobretudo no que tange à sexualidade (FOUCAULT, 2015). Ou seja, a identidade enquanto
um processo que diagrama, pode servir para engessar práticas, comportamentos, formas de ser
visto e de se mostrar, o que delimitaria todo um campo de possibilidades, sobretudo no que
tange à sexualidade.
É necessário tensionar a identidade tendo em vista sua posição de conceito sob rasura.
Hall (2012) recupera os postulados de Derrida (2001) ao posicioná-la como um conceito que
deve estar sob rasura, isso implica em percebê-la como um conceito que não seria mais
suficiente para descrever tudo que ele propõe, mas que é necessário à organização social e que
não tem, até então, nenhum substituto à altura. Termos como “identificação”, proposto por
Hall (2012), ou até mesmo “performatividade” e “identidade pessoal” propostos por Butler
(2003; 2015), usam a identidade como conceito base, mesmo que para reiterá-la, contrapô-la
ou renová-la. Assim, quando utilizamos o termo identidade e tudo que ele implica estamos
cientes e reiterando essas questões relacionadas a sua “rasura”.
Dessa feita, antes de falar sobre esse corpo a partir desse viés de desfação que
claramente recupera os tópicos relacionados à desconstrução proposta por Derrida (1973;
1991), é necessário nos posicionarmos quanto a essa identidade. Conforme o texto se
desenrola, caminhamos para uma perspectiva de um corpo (e suas imbricações de gênero,
sexo e sexualidade) pós-identitário.
Hall (2006) é um dos primeiros, mas não o único, pensadores a rastrear o movimento
de retirada do sujeito e das identidades do centro das análises sociológicas do nosso tempo.
Ele explícita cinco11 formas principais de descentramento do sujeito moderno. Para nós, esses
10

Aqui, o politicamente diz respeito a necessidade permanente desses sujeitos serem enquadrados e nomeados a
partir de identidade, para que só então o Estado consiga enumerá-los e pensar as parcas políticas públicas, sociais
e de cidadania que podem levar esses sujeitos a uma vida mais digna.
11
Os descentramentos apontados por Hall (2006) são: tradições do pensamento marxista, provenientes do
trabalho proposto por Althusser e a modificação na perspectiva da agência do sujeito; a descoberta do
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descentramentos implicam direta ou indiretamente na forma como esse corpo é percebido,
construído e experienciado. Embora a proposta aqui não seja determinar o que acontece
sequencialmente, a partir de uma ordem historiográfica ou arquegenealógica, mas antes de
colocá-las sob o conceito de dobras que é determinante para esses diagramas.
O que podemos perceber em relação ao descentramento do sujeito e do seu corpo, é
que: o sujeito deixa e perde a perspectiva essencializante, centrada e determinante do sujeito
do cogito¸ o “penso, logo existo”. Essa perspectiva não serve mais para determinar as
condições de comportamento, vida e organização social. Além disso, as percepções da
agência (tão importantes ao trabalho de Judith Butler) apontam para o corpo e sua
constituição não a partir de um viés essencializante, mas de contingência, cujo acontecimento
se dá pautado nas suas condições sociais e processos próprios inerentes à subjetividade desses
indivíduos.

2.2 DESFAZENDO GÊNERO, FAZENDO PERFORMATIVIDADES

As performatividades se aproximam do que Foucault vem a chamar de práticas de si.
Embora a performatividade esteja em um primeiro momento da obra de Butler, em Problemas
de Gênero (2003), ligada somente ao gênero, ela emergirá depois em outras situações
relacionadas à violência, a paródia e a precariedade da vida, como é o caso em Corpos que
importam (2000) ou em Excitable Speach (1997). O ponto é que, a performatividade é um dos
conceitos centrais no pensamento da autora. Butler apresenta a performatividade como sendo,
Em outras palavras, atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou
substância interna, mas o produzem na superfície do corpo, por meio do jogo
de ausências significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o princípio
organizador da identidade como causa. Esses atos, gestos e atuações,
entendidos em termos gerais, são performativos, no sentido de que a essência
ou identidade que por outro lado pretendem expressar são fabricações
manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios
discursivos. O fato de o corpo gênero ser marcado pelo performativo sugere
que ele não tem status ontológico separado. (BUTLER, 2003, p. 194).

inconsciente por Freud; o trabalho de Ferdinand de Saussure, sobre a língua ser antes um sistema social e não
individual e, portanto, precede aos sujeitos; o trabalho de Michel Foucault e seus os estudos referentes a
genealogia do sujeito moderno; O último descentramento é resultado dos movimentos que emergiram na década
de 1960, principalmente o feminismo e suas dimensões políticas de movimento social ou de crítica à organização
da sociedade
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Partindo desse proposto, a performatividade proposta por Butler extrapola os
postulados de Austin que lhe deram base. Enquanto para Austin o enunciado é perfomativo,
ou seja, faz algo, em Butler a performatividade se configura como o próprio ato. Como a
própria autora explicita, “em meu ponto de vista, performatividade não é apenas sobre atos
discursivos. É também sobre atos corporais”12 (BUTLER, 2004, p. 198 [tradução nossa]).
Há, nesse conjunto de atos corporais, duas dimensões necessárias. Primeiro a
imanência de uma citacionalidade, algo que Butler vai recuperar dos postulados de Derrida
(1991). Para os autores, a citacionalidade exprime uma possibilidade de o signo ser retirado
do seu contexto e deslocado para outro, apresentando outros significados, tendo em vista que
a citacionalidade age de maneira não determinística e possibilita em si, formas de resistência.
A outra dimensão, também recuperada de Derrida (1991), é a iterabilidade. Uma disposição
possível e inerente do signo de ser alterado durante o seu processo de repetição, uma vez que
não carece necessariamente do seu referente. Juntas, a citacionalidade e a iterabilidade,
produzem à cada repetição e novos contextos, novos significados, inaugurando novas
performatividades.
Butler (2015), aponta que a noção de iterabilidade e citacionalidade é elementar para
perceber as formas como as normas modificam sua forma de ação para uma maneira não
determinística. Portanto, as normatizações e os deslocamentos abarcados no processo de
repetição – ação que constitui a noção proposta de performatividade – não se apresentam,
necessariamente, idênticas à forma original.
A autora recupera os escritos de Austin (1990) para pensar como a linguagem não
apenas descreve, mas é um discurso que forma e delimita os objetos, o que será utilizado pela
autora para afirmar que, pelo do jogo de poder/saber os corpos são criados através dos
gêneros que nomeiam esse corpo. Para tanto, ela adiciona a esses postulados, baseado nos
estudos de Derrida (1991), que há um processo constante de reiteração desses discursos para
manter e tornar concreta a concepção das coisas. Assim, ela argumenta que, “a
performatividade não é, assim, um ato singular, pois ela é sempre uma reiteração de uma
norma ou conjunto de normas” (BUTLER, 2000, p.167).
A reiteração é um processo intrínseco tanto no gênero quanto na performatividade,
segundo a autora, “Não existe possibilidade de não repetição. A única questão que permanece
é, como esta repetição ocorre, em qual local, juridicamente ou não-juridicamente e sob qual
pena e promessa?” (BUTLER, 1997, p. 377, [tradução nossa]).
Texto original: “in my view, performativity is not just about speech acts. It is also about bodily acts”
(BUTLER, 2004, p. 198)
12
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Isso posto, entendemos essa performatividade como um conjunto de regras, como
mencionado anteriormente, que determinam um grupo de práticas de si as quais esses
indivíduos estão sujeitos. Se visto dessa forma, essa performatividade possibilita também
práticas de resistência, o que é um ponto elementar nas análises de Butler (2000; 2003). Para
ela, existe uma vida na fronteira (o que consideramos uma heterotopia) e essa vida pode
inaugurar elementos formadores de subversão de contestação de valores hegemônicos, cujo
foco nesse trabalho recairá nos valores referentes ao corpo e suas imbricações com sexo,
gênero e sexualidade (BUTLER, 2000), mais ainda “é precisamente este carácter
performativo está a possibilidade de questionar seu status reificado” (BUTLER, 1990, p. 297,
[tradução nossa])13.
Nesse sentido, a performativatidade é também um processo de enunciação e
materialização de corpos, que inaugura um projeto político, por meio do qual os sujeitos
podem subverter os parâmetros compulsórios de uma heterossexualidade. Podendo ser visto,
segundo o que acreditamos, em um conjunto de práticas discursivas e não discursivas que
reiteram ou subvertem as convenções binárias do corpo.
É evidente que haja historicidade para que o ato performativo possua seus efeitos,
tendo em vista que é a partir dessa historicidade que há uma manutenção da matriz
heterossexual e reprodutiva do gênero, bem como uma naturalização do que masculino e
feminino. É, também, por meio dessa historicidade que tanto o corpo quanto a
performatividade se materializam. Para Butler (2015),
Efeitos performativos podem perfeitamente ser (ou tornar-se) efeitos
materiais e são parte do próprio processo de materialização. Os debates
sobre a construção tendem a ficar enredados na pergunta sobre o que não
está construído e assim parecem envolvidos em uma metafísica que
deveriam evitar. A performatividade pode, no final, implicar uma passagem
da metafísica para a ontologia e oferecer uma descrição dos efeitos
ontológicos que nos permita repensar a própria materialidade (BUTLER,
2015, p. 276).

Esse é um ponto elementar na obra de Butler. A forma como ela posiciona a questão
da materialidade das performatividades e dos corpos. A retirada desse âmbito apenas
metafísico para um âmbito ontológico onde esses atos se realizam serve não só para repensar

Texto original: “Y es precisamente en este carácter de performativo donde reside la posibilidad de cuestionar
su estatuto cosificado”
13
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a própria materialidade, aí a questão do jogo de palavras em Bodies that matter 14 , como
também, as questões éticas relacionadas à precariedade das vidas.
Na perspectiva de Foucault (2015) as práticas de si estão relacionadas às atividades do
sujeito que se dobra em si mesmo, ou seja, a certa racionalidade ou regularidade que organiza
as ações dos indivíduos e possui caráter sistemático e recorrente que orbita em torno da tríade
poder, saber e ética.
Nesse sentido, podemos perceber as práticas de si como um conjunto de ações
frequentemente atualizadas e recriadas por meio das quais os indivíduos exercem, em um jogo
ético e de poder/saber, certo governo sobre si mesmo, podendo vir a resultar em um processo
de liberdade e/ou subversão. O que nos leva a pensar nesse conjunto de atos, também, como
instituídos em meio a processos de subjetivação, poder e saber que assujeita os indivíduos,
que essas práticas podem vir-à-ser, também, instituídas por um conjunto de discursos,
instituições e jogos de poder.
As práticas de si aproximam-se do que Judith Butler (2000; 2003) caracteriza como
performatividade de gênero, muito embora, para Foucault, as práticas de si estejam mais
relacionadas à sexualidade (e a gestão de si, inclusive passando pela dietética) não estão
necessariamente e somente relacionadas ao gênero. Tal aproximação é aqui sugerida uma vez
que, segundo a autora, a performatividade de gênero se constitui por meio de um conjunto de
práticas exercidas e reiteradas imersas em um conjunto de discursos e jogos de poder e
resistência.
Assim, tanto as práticas de si quanto a performatividade – enquanto conjuntos de
ações presentes na constituição do sujeito – são construídas a partir de repetição, criando
diferentes e generalidade. Em outros termos, é por meio da repetição dessas ações (práticas e
performances) que os sujeitos inauguram o corpo como heterotopia.
Dessa feita, a performativatidade é também um processo de enunciação e
materialização de corpos, que inaugura um projeto político, por meio do qual os sujeitos
podem subverter os parâmetros compulsórios de uma heterossexualidade. Podendo ser visto,
segundo o que acreditamos, em um conjunto de práticas discursivas e não discursivas que
reiteram ou subvertem as convenções binárias do corpo.
Nessa constituição do sujeito, é preciso que nos atentemos para três dimensões
interdependentes: o si, o poder e o saber. Sendo que o si é determinado pelos processos que
Em inglês, o título do livro pode ser entendido tanto como “corpos que se materializam” quanto “corpos que
importam”, um jogo de palavras que liga a questão da própria materialização do corpo, como também se liga a
questão da abjeção imposta à sujeitos que não são intelegíveis ante os postulados normativos de corpo, sexo e
gênero.
14
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passam as dobras de subjetivação; o saber determinado pelo enunciável e visível e; o poder
estabelecido nas relações de força (MÉLLO, 2012). Necessariamente, esses atos e discursos
que constituem as performatividades e as práticas de si são fatores imersos nessa tríade e,
mais uma vez, ressalta-se que onde se estabelecem relações de força também se estabelecem
relações de resistência.

2.3. DESFAÇÃO PÓS-ESTRUTURALISTA DO CORPO: A FEIÇÃO DE UM CORPO
SEM ÓRGÃOS

Isso caga, isso ri, isso fode
Deleuze e Guatarri

Na contemporaneidade, várias são as concepções que surgem a respeito do corpo,
resultante principalmente dos estudos pós-estruturalistas e dos estudos gays, lésbicos e de
gênero que buscam por um corpo para além de uma essência (sobretudo biológica), que
abrigue o sujeito cindido, em contingência e descentralizado, conforme expressa Miskolci
(2009).
Se, no estruturalismo15 (escola teórica que precede o pós-estruturalismo) o corpo – no
que se refere à sexualidade – é percebido a partir dos elementos diferenciadores da genitália,
enquanto um elemento capaz de evidenciar os territórios e instaurar arquétipos e determinar
comportamentos sociais inerentes a cada sexo. O pós-estruturalismo percebe esse corpo a
partir das possibilidades de subversão desse conjunto de representações, incluindo aquelas
científicas que são ligadas a certo positivismo (SILVA; ZOBOLI; CORREIA, 2016).
O estruturalismo também traz em si uma série de questões relacionadas ao signo, em
que há uma caracterização, descrição e estabelecimento de signos-mestre e originário que
implica em uma regra, estabelecendo limites dicotômicos entre o que é normal e anormal.
Dito de outra forma, o corpo estaria imerso em uma identidade (um agenciamento da
linguagem), mesmo que esses estudos estejam a priori estabelecidos nas questões
15

Corrente de pensamento surgida a partir de 1960, cujos autores pertencentes compartilham de um mesmo
enfoque metodológico em seus estudos nas ciências humanas (história, linguística e etnografia). Dentre os seus
pensadores destacam-se os trabalhos de Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Louis
Althusser, Roland Barthes e as primeiras obras de Michel Foucault, embora esse último negue a afiliação à essa
escola de pensamento. O pensamento estrutura em menor e maior se insere na consciência linguística que
caracteriza o pensamento contemporâneo (LEVENE, 2013). Relacionado ao corpo, a sexualidade e o gênero há
uma demarcação a partir de um signo diferenciador: a genitália. Dessa feita, a genitália, é o objeto
essencializante que se torna o signo mestre, por meio do qual há a determinação do completo de estereótipos do
que é ser homem ou mulher, cujo sujeito deve assumir e se apropriar dos signos que indicam os
comportamentos, e identidades, próprios de cada sexo (SILVA, ZOBOLI, CORREIA, 2016)

56

relacionadas às diferenças. É preciso ter em mente que o estudo do corpo no pósestruturalismo está relacionado também à enunciação que se faz da identidade, porque esta na
(pós) modernidade não se deixa fixar e sempre será passível de enunciação e sujeita a jogos
de poder, saber e resistências.
O pós-estruturalismo é importante nesse nosso percurso teórico porque seus autores,
em maior ou menor grau, percebem e invalidam as proposições referentes ao que é
considerado natural, ao estabelecimento de um jogo moral, de estruturas de verdades e um
grupo de valores (SILVA; ZOBOLI; CORREIA, 2016).
As percepções de Derrida (1991; 1973) referentes à desconstrução, as teorias de
Deleuze e Guatarri (2010) e Deleuze (2007) sobre as questões do corpo e do humano imersos
em redes com suas várias modulações e os escritos de Foucault (2015; 2004; 1979) sobre o
poder e os processos subjetivação, (juntos ou separados) são outro grande grupo de postulados
que promovem não só uma descentralização do sujeito, mas também indicam um corpo em
construção e que é tanto natural quando cultural, rompendo um dos principais agenciamentos
discursivos presente nessa história do corpo. Nesse sentido,
pensar o corpo sob as lentes pós-estruturalistas é juntar toda indefinição,
dúvida e incerteza a respeito das manifestações surgidas a partir de um corpo
que é indefinido, pois ele é um permanente devir, um fluxo constante que
não se deixa apreender na solidez das classificações (SILVA; ZOBOLI;
CORREIA, 2016, sp).

Dessa feita, entendemos, com base no pós-estruralismo, o corpo como sendo múltiplo,
polissêmico, que mistura em si mesmo elementos das mais variadas dimensões que se alteram
e se encadeiam incansavelmente, tanto na constituição corpo quanto na constituição sujeito
em uma luta agonística.
Enunciamos essa concepção do corpo a partir dos autores pós-estruturalistas buscando
as formas como esse pensamento chega ao que chamamos de heterotopia, bem como os
pontos de confluência desses postulados com os escritos dos estudos queers nessa
conceituação de corpo.
Deleuze e Guatarri (1996; 2004) têm uma perspectiva bem particular a respeito do
corpo. Eles propõem uma nova dimensão teórico filosófico intitulada Corpo sem Órgãos,
modificando filosoficamente as percepções inerentes aos estudos das ciências médicas,
naturais e biológicas, ou seja, o corpo para além do seu funcionamento, cujos processos
seriam inerentes à sua subsistência. A perspectiva dos autores é de que o corpo é intenso e
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intensivo e que deve ser visto não das formas e regiões constituídas, mas como um plano de
configurações e potência de um devir, de um vir-à-ser. Para eles,
isso [o corpo] funciona em toda parte: às vezes sem parar, outras vezes
descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come. Isso caga, isso fode.
Mas que erro ter dito o isso. Há tão somente máquinas em toda parte, e sem
qualquer metáfora: máquinas de máquinas, com seus acoplamentos, suas
conexões. Uma máquina-órgão é conectada a uma máquina-fonte: esta emite
um fluxo que a outra corta. O seio é uma máquina que produz leite, e a boca,
uma máquina acoplada a ela. A boca do anoréxico hesita entre uma máquina
de comer, uma máquina anal, uma máquina de falar, uma máquina de
respirar (crise de asma). É assim que todos somos ‘bricoleurs’, cada um com
suas pequenas máquinas. Uma máquina-órgão para uma máquina-energia,
sempre fluxos e cortes (DELEUZE, GUATARRI, 2010, p. 7, [grifo nosso]).

A partir do que propõem os autores, percebemos que há primeiro uma ligação do
corpo com o social, um elemento envolvido como uma das várias teias presentes na sua
constituição; depois, há um acoplamento, uma ligação com uma máquina-fonte, a partir da
qual as relações de construção são estabelecidas, em processos de assujeitamento e de
resistências. Ao estabelecer o sujeito como um bricolleur, eles também explicitam
possibilidade de desvios de um conjunto funcional a outro, bem como determinam uma
interdependência entre as máquinas, sejam elas fonte ou máquina órgão. Esse corpo estaria,
para além do organismo, mas também como o limite do corpo vivido, há o
que Artaud descobriu e nomeou: corpo sem órgãos. ‘O corpo é o corpo/Ele
está sozinho/E não precisa de órgãos/O corpo nunca é um organismo/Os
organismos são inimigos do corpo’[Artaud]; O corpo sem órgãos se opõe
menos aos órgãos do que à organização dos órgãos que se chama organismo.
É um corpo intenso, intensivo. Ele é percorrido por uma onda que traça no
corpo níveis ou limiares segundo as variações de sua amplitude. O corpo,
portanto, não tem órgãos, mas limiares ou níveis. [...] sabe-se que o ovo
apresenta esse estado de corpo ‘antes’ da representação orgânica: eixos e
vetores, gradientes, zonas, movimentos cinemáticos e tendências dinâmicas
em relação aos quais as formas são contingentes ou acessórias. ‘Sem boca.
Sem língua. Sem dentes. Sem laringe. Sem esôfago. Sem estômago. Sem
ventre. Sem ânus’. Toda uma vida não orgânica, pois o organismo não é a
vida, ele a aprisiona. O corpo é inteiramente vivo e, entretanto, não orgânico.
[...] não falta órgãos ao corpo sem órgãos, falta-lhe apenas o organismo, quer
dizer, organização dos órgãos. O corpo sem órgãos define se, portanto, um
órgão indeterminado, enquanto o organismo se define como órgãos
determinados. [...] em suma, o corpo sem órgãos não se define pela ausência
de órgãos, não se define apenas pela existência de um órgão indeterminado;
ele se define, enfim, pela presença temporária e provisória dos órgãos
determinados. (DELEUZE, 2007, p. 51, 52, 54, [grifo do autor]).

Esse Corpo sem Orgãos (CsO), ou corpo máquina, como também aparecerá nos
escritos de Deleuze e Guatarri, é pautado no desejo, ou melhor “a máquina é desejante e o
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desejo é maquinado”, no qual essas máquinas desejantes “são máquinas formativas, em que
até as próprias falhas são funcionais, e cujo funcionamento é indiscernível da formação”.
Nesse sentido, “as máquinas desejantes nada representam, nada significam, nada querem
dizer, e são exatamente o que se faz delas, aquilo que se faz com elas, o que elas fazem em si
mesmas” (DELEUZE, GUATARRI, 2010, p. 380).
Cardim (2009) explicita que para se entender o CsO proposto por Deleuze e Guatarri é
necessário pensar para além do corpo orgânico, a abordagem deve estar fora de uma
perspectiva de interrogação da sua intencionalidade e compreensão de um todo constituído de
partes. Como mencionado por Deleuze (2007), é preciso ver os órgãos, mas não o organismo,
tendo em vista que o organismo é, em si, uma forma de ordenar e dispor os órgãos.
Acreditamos que haja uma metáfora aí, tanto no sentido do corpo enquanto elemento único
quanto os seus agrupamentos pelo social, em outras palavras, o organismo pode ter dois
significados: primeiro, como um agrupamento de órgãos, no caso do corpo em si; segundo, a
sociedade como um organismo. Nos dois casos há certo aprisionamento, uma estrutura maior
que rege e configura a todos, da qual é preciso se desvencilhar.
Esse corpo seria um platô, composto de várias camadas, estratificadas pouco a pouco
através do tempo, em acontecimentos provenientes de assujeitamento e resistência. Um corpo
máquina desejante, cujos órgãos não formam organismos, antes, porém, se estabelecem e se
relacionam como engrenagens de uma grande máquina ligada às outras máquinas, nas quais
os processos maquínicos têm sua potência na transformação, na transmutação, em um trânsito
que nunca se deixa aprisionar.
Dessa feita, esse CsO apresentado pelos autores deve ser visto como,

um projeto político-filosófico antihumanista, antipsicológico e
anticausal. Isso implica dizer que se trata de uma perspectiva analítica
e militante acerca da produção dos saberes sobre os corpos e das
práticas de si, fora dos esquemas heteronormativos psicanalíticos, fora
dos contínuos da hermenêutica de causa e efeito e longe da
manutenção de uma certa ontologia do sujeito. A experiência do corpo
sem órgãos é a potência máxima de subversão dos corpos docilizados.
É, no limiar, uma experimentação não natural, cujo corpo é não
apenas palco, mas também personagem da performatividade
empreendida (SOARES, 2016, p. 127)
Assim, é um corpo que se porta como uma antimatéria, ou seja, uma potência que foge
às regras e, sobretudo, inaugura uma desvinculação ao que foi estabelecido de um corpo feito
para reproduzir e que o saber/poder tenta estabelecer como sendo o fim-último da existência
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humana. Dessa feita, esse corpo reclama para si todas as experiências que lhe foram negadas
seja pela culpa cristã ou os fantasmas psicanalíticos que insistem em determinar as verdades.
Portanto, o CsO não admite fixidez, mas se porta em um processo constante de
“desfação” do organismo, ou seja, de “fazer passar e circular partículas a-significantes,
intensidades puras, e não para de atribuir-se os sujeitos aos quais não deixa senão um nome
como rastro de uma intensidade” (DELEUZE; GUATARRI, 2010).
Ao considerarmos o sujeito como sendo também o contexto no qual ele é produzido,
uma obra que está em constante processo, segundo aponta Doel (2001), ou uma construção
em um plano processual de vir-à-ser, apontado por Deleuze (2001), localizamos-no, pelo que
expomos anteriormente, a partir da sua dupla articulação, ou seja, “a produção maquínica de
uma máquina produtiva; produzindo, um produto” (DOEL, 2001, p. 83).
Dessa feita, a produção do sujeito não pode ser nunca completa, mas será sempre uma
gestão processual contínua estabelecida a partir de um plano de contingência de práticas de si
e performances executadas na busca de uma constituição que perdura, mas que nunca existe
como tal. Ou seja, há um contínuo romper-se, mas que nem por isso é um processo negativo.
Assim, “o CsO não para de oscilar entre as superfícies que o estratificam e o plano que o
libera” (DELEUZE; GUATARRI, 1993, p. 23)
E é exatamente por isso que as identidades (determinadoras, preexistentes, datadas e
que inauguram abjeções) não são suficientes para determinar com prudência todas as
possibilidades de vida de um sujeito. Por isso que o pensamento de Deleuze e Guattari são tão
inovadores no que tange ao CsO, uma vez que eles estabelecem um corpo, logo um território
existencial, que não se baseia em uma volta ao sujeito do cogito (de identidade central e
unificada proposta por Decartes e que imperou no pensamento ocidental) mas sim um corpo
em que tudo é fluxo, platô que flui em devir sempre e sempre.
Temos em mente que, conforme aponta Doel (2001), há um esforço de libertação da
fórmula que equaciona a individualização (do sujeito) com a universalização (da identidade).
E nesse esforço permanente surgem fissuras nessa estrutura e é aí que surge o CsO. Como
aponta o autor, “o CsO pleno cresce nessa rachadura [fissura], não em uma massa amorfa e
indiferenciada, mas como um enxame de multiplicidades virtuais, de um bando de
singularidades e de complicações e invenções experimentais” (DOEL, 2001, p. 91).
Mas a questão que fica, então, é: como construir para si um Corpo sem Órgãos?
Seguindo os apontamentos estabelecidos por Deleuze e Guatari (1996), presente em um dos
capítulos de Mil Platôs, esse CsO é criado a partir de um conjunto de estratégias pragmáticas
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(talvez até um estilo de vida) em que os indivíduos executam várias ações sobre si (práticas de
si e performatividades) na sua constituição enquanto sujeito.
Em suma, tais corpos são vistos, por Foucault (2008), como uma essa superfície
inscrita dos eventos e o locus de um dissociado, ou seja, um volume em desintegração. É
nesse processo de desintegração “do organismo humano” que somos levados “ao longo das
linhas de desterritorialização que somos levados em direção ao CsO pleno” (DOEL, 2001, p.
105).
Nessa feição de um CsO, Deleuze e Guatarri (1996) apontam “Um CsO é feito de tal
maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por intensidades. Somente as intensidades
passam e circulam. Mas o CsO não é uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte onde
aconteceria algo. Nada a ver com um fantasma, nada a interpretar” é também necessário, ao
fazer para si um CsO, “substituir a anamnese pelo esquecimento, a interpretação pela
experimentação” (DELEUZE; GUATARRI, 1996, p. 13).
E é então só assim que se terá um Corpo sem Órgãos pleno, uma vez que é ele e
apenas que restará quando tudo for retirado, uma vez que o que se retira são os fantasmas,
esse conjunto constante de significados adicionados e preexistentes.
É, portanto, nessa contingência, entre uma eterna desfação (do organismo, dos
enquadramentos, de anamneses) e feição (experimentação, práticas de si, performatividades,
desterritorializações) que o Corpo sem Órgão se constitui. Feito, de “pedaço a pedaço,
lugares, condições, técnicas, não se deixando reduzir uns aos outros” tornando-se, assim
“feito de platôs. Cada CsO é ele mesmo um platô, que comunica com os outros platôs sobre o
plano de consistência” (DELEUZE; GUATARRI, 1996, p. 20). Afinal, segundo apontam os
autores,
O pior não é permanecer estratificado — organizado, significado, sujeitado
— mas precipitar os estratos numa queda suicida ou demente, que os faz
recair sobre nós, mais pesados do que nunca [...] Porque o CsO é tudo isto:
necessariamente um Lugar, necessariamente um Plano, necessariamente um
Coletivo (agenciando elementos, coisas, vegetais, animais, utensílios,
homens, potências, fragmentos de tudo isto, porque não existe "meu" corpo
sem órgãos, mas "eu" sobre ele, o que resta de mim, inalterável e cambiante
de forma, transpondo limiares) (DELEUZE; GUATARRI, 1996, p. 24).

Apoiados no que propõe Adriana Santos (2011), percebemos ainda que esse Corpo
sem Órgãos não é [só] um conceito, mas “uma prática, um limite: é o que resulta quando nos
desfazemos do nosso eu individualizado”. Ele é então, um processo constante que “produz,
distribui e faz passar intensidades”, ultrapassando o “o corpo empírico e se constitui como o
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campo intensivo que engendra processos de subjetivação. Mas também se volta para ele,
escavando vazios, desmanchando Organismos e abrindo-se para experiências de outramento”
(SANTOS, 2011, p. 117).

2.3. DESFAÇÃO PÓS-ESTRUTURALISTA DO CORPO: A FEIÇÃO DE UM CORPO
SUBJETIVO

O corpo na obra de Foucault apresenta-se como um ponto elementar e se altera
conforme as modulações do seu pensamento. Presente em várias das suas obras, as definições
do que é um corpo também sofrem alterações, mas se mantem sempre como um locus em que
as forças se encontram (e se mantém) em um interminável combate.
Assim como em Deleuze (1991, 2000, 2007) e em Deleuze e Guatarri (2004, 2010,
1996), o corpo em Foucault (1979, 2008a, 2008b, 2013, 2015), está para além das parcas
concepções orgânicas, e aparece como o local onde os diferentes dispositivos que regem a
sociedade atuam.
Há dois pontos proeminentes na obra de Foucault sobre o corpo, mesmo que esse
conceito perpasse também em outras de suas publicações e entrevistas esses dois pontos estão
nas publicações de Vigiar e Punir (2008) e A vontade de saber (2015). São nessas duas obras
que o corpo aparece como elemento central e há a inauguração de nova perspectiva sobre o
corpo no pensamento filosófico.
Para Cardim (2009), o discurso sobre o corpo presente na obra de Foucault, inaugura
uma percepção da acentuada dissimulação na história do Ocidente. Isso porque Foucault o faz
com base nas relações de poder estabelecidas sobre e no corpo a partir de, em um primeiro
momento, uma “anátomo-política do corpo humano”; depois, a partir de uma “série de
intervenções e controles reguladores, uma biopolítica da população” (FOUCAULT, 2008b, p.
31).
No primeiro momento, em Vigiar e Punir (2008), o francês elucubra sobre as
modificações sofridas no “tratamento” do corpo pelo que ele denominou de sociedade da
disciplina, um tipo de organização social, que se consolida a partir do século XVIII, e que
produz um tipo específico de corpo, o corpo dócil.
Na arqueologia presente na obra, o autor interliga pontos presentes nas formas de
punição dos corpos a partir das modificações dos discursos, tecnologias e práticas em quatro
pontos principais: suplício, punição, disciplina e prisão.
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O suplício diz respeito a um tipo bem específico de prática, comum na sociedade até
meados do século XVIII (e que desapareceu na virada do século). O ritual do suplício servia
como uma demonstração do poder político do soberano, uma vez que ao desrespeitar a lei era
também desrespeitar o poder do rei. Aqueles que o faziam deveriam sofrer uma vingança
interminável e o suplício seria uma manifestação da dissimetria das forças do soberano e do
condenado (FOUCAULT, 2008).
Tempos depois visto como uma forma de tirania da monarquia para com o povo o
suplício torna-se intolerável e há certa reforma (legislativa e social), em um movimento no
qual a justiça começa a punir ao invés de se vingar. É a consolidação da punição. Assim, o
poder se portaria a partir de um remanejamento do seu exercício, distribuindo forças,
diminuindo o custo econômico e inaugurando uma nova economia na política da punição, a
proposta é: “não punir menos, mas punir melhor; punir talvez com uma severidade atenuada,
mas para punir com mais universalidade e necessidade; inserir mais profundamente no corpo
social o poder de punir.” (FOUCAULT, 2008, p. 70).
Nessa nova economia sobre o corpo, há um projeto de representação que ambiciona
estabelecer a pena e suas mazelas mais viva que o prazer do crime. Dessa feita, o corpo
infrator torna-se um bem social que possa (e precisa) ter utilidade: por isso o serviço público
forçado. Portanto, o culpado paga ao realizar o trabalho e pelos sinais produzidos em
decorrência disso.
Rapidamente inserido na sociedade, o encarceramento tem como finalidade uma
mudança na alma e no comportamento dos delinquentes. Quer dizer, a mudança na forma de
punição dos delinquentes requer uma estrutura: a prisão. Um tipo específico de economia que
tem por missão formas de modificações no corpo do detendo através de um trabalho frequente
e exaustivo. E, mais ainda, nesse tipo de estrutura (um observatório permanente) há também,
a partir de uma série de anotações, estudos e vigilância, a produção de um saber sobre o
corpo. Agora, o controle age sobre o corpo por meio do tempo e não mais por meio da
representação, uma consagração que institucionaliza a capacidade de punir (FOUCAULT,
2008).
Seguindo nessa arqueologia proposta por Foucault, o autor aponta para uma nova
forma de exercício sobre o corpo que tem como objetivo torna-lo útil. A partir dessa estrutura
infinitesimal do poder sobre o corpo, a disciplina, rememora o corpo como o objeto e alvo
base para o poder. O corpo, assim, precisa ter em si uma possibilidade de moldagem e
treinamento, o qual “se torna hábil ou cujas forças se multiplicam.” (FOUCAULT, 2008 p.
117).
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A partir de um conjunto de técnicas e estratégias a disciplina se manterá como uma
espécie de fórmula geral que tem pleno exercício em instituições mantenedoras da sociedade
(hospitais, quarteis, escolas, fábricas e afins). Ou seja, há uma expansão das formas outrora
presente somente sobre o corpo do condenado. Todos os corpos carecem de disciplina e sua
docilidade e utilidade são necessárias para o bom funcionamento da Economia e do Estado.
Portanto, o controle que se exerce por meio da disciplina objetiva impor o melhor
aproveitamento entre um gesto e um jeito total do corpo, elementos que definem sua eficácia
e rapidez.
Já no segundo momento da obra de Foucault, a partir da publicação de A Vontade de
Saber (2015) há o surgimento de um novo posicionamento a respeito do corpo. É a ainda inicial
proposta do que ele chama de biopolítica. Ela é decorrente de um certo saber/poder sobre o corpo
em um nível diferente.
Os aglomerados urbanos, o crescimento populacional, a taxa de natalidade e mortalidade,
moradia e educação são todos elementos que devem ser controlados pelo Estado e que tem ligação
direta com o corpo dos indivíduos, logo carece de um controle.
Dessa feita, a biopolítica vira drasticamente o foco do exercício do poder. Não é mais
sobre os corpos individuais que o poder se exerce, mas a partir da população como um todo. Um
exercício constante que viabiliza a otimização do aproveitamento de toda a potência do corpo pelo
Estado e as instituições. Assim, o corpo e suas práticas, passam a integrar os cálculos do poder,
que têm como objetivo torna-la mais produtivo.

Se até o século XVIII o corpo (única riqueza dos sujeitos), sobretudo dos sujeitos
“fora da lei”, era um lugar para a inscrição de suplícios, castigos e penas, a partir do século
XIX, há um crescente de instituições, discursos e relações de poder que planejam docilizar
esses corpos por meio de uma série sistemática de instituições disciplinares – prisões, asilos,
quartéis, fábricas, escolas. A partir dessa transformação de uma sociedade cujos castigos se
abrandam lentamente da roda de suplícios para uma pena em regime fechado, há uma
modificação da forma como o corpo deixa de ser usado para mostrar o poder do soberano (já
que infligir a lei era o mesmo que infligir a pessoa do Rei), para servir como mostra da
benesse do estado em deixa-lo vivo e “reinseri-lo” de outra forma na sociedade
(FOUCAULT, 2008a).
Dessa forma, há uma readequação do sofrimento antes causado ao corpo, para um
encarceramento do próprio sujeito. As penas mais brandas, mas não menos persuasivas,
pretendem a partir do século XIX aprisionar a alma do indivíduo, tirar-lhe a liberdade,
deixando de tirar-lhe a pele. No lugar de carrascos surgem uma série de outras profissões
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reguladoras – educadores, guardas, policiais, juízes – que mantém a ordem, mas sem
necessariamente tocar o corpo do indivíduo.
Nessa transformação social da percepção e trabalho sobre o corpo há o
estabelecimento de relações de poder em nível microfísico. Isso porque disciplinar e/ou
biopolítico se exerce de forma cada vez mais tênue sobre os indivíduos e seus corpos,
penetrando inclusive sobre os seus desejos. Ou seja, “um conjunto de relações complexas”, no
qual “essas relações implicam um conjunto de técnicas racionais e a eficiência delas deve-se à
sutil integração de tecnologias de coerção e de tecnologias do eu” (FOUCAULT, 1993, p.
207).
É importante ressaltar que essas perspectivas foucaultianas de corpo não operam em
uma lógica de “ou...ou”, mas de “e...e”, isso porque concomitantemente é possível ver
práticas de biopolítica se exercendo em formas de disciplinares de docilização. O ponto
importante dessas perspectivas é perceber o corpo, baseado nos apontamentos de Foucault,
como: 1) o lugar no qual as relações de poder se estabelecem; 2) esse poder gera um saber
sobre o corpo que resvala em discursos científicos; 3) esses discursos/saber servem para a
manutenção de saber; 4) há a instituições e reiterações de normas que devem ser cumpridas;
5) o corpo não é mais algo individual, o poder e as instituições que dele se aproveitam
controlam esse corpo para um “bem-estar populacional”, o que implica em coordenar,
numerar, gerir, quantificar as práticas, sobretudo no que diz respeito à sexualidade.
No estabelecimento desse poder sobre o corpo, as sociedades ocidentais criam e
inauguram um conjunto de técnicas, discursos e instituições que servem para a própria
manutenção desse poder, já que o poder “precisa de uma imensa rede de saber, não somente
para funcionar, mas também para se esconder” (FOUCAULT, 2004, p. 36). E é a partir da
inauguração dessa política que a medicina, as ciências da psi, o direito e várias outras
disciplinas criam um conjunto de saberes que enumeram, quantificam, descrevem e
patologizam o corpo. Imerso nesse jogo de poderes e saberes, ele está, então, ligado à
normalização congênita. Há o estabelecimento, com base nesses discursos, da normalização
dos corpos e de sua identidade, cujos desviantes servem apenas para reiterar essa norma.
Dito de outra forma, os desviantes ilustram aquilo que não deve ser feito, aquilo que
fere a boa moral, os costumes estabelecidos e as formas de pensar da sociedade. Seria a
consolidação do estabelecimento moral sobre o corpo, e não mais a perspectiva de cuidado
ascético. Um processo que se acentua, sobremaneira não na lei ou na repressão, mas antes
sobre (na e para) a sexualidade (FOUCAULT, 2015).
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Observamos que esse processo não se dá espontaneamente. Ele oferece (assim como
todas as relações de poder) espaços próprios e característicos de resistência a essas formas de
controle/disciplina. São as linhas de subjetividade do dispositivo, que Deleuze (1996) vem
considerar como inovador no trabalho de Foucault, conforme mencionado.
Através de processos próprios existem subjetividades que, na sua constituição
enquanto corpo e sujeito, subvertem as normas estabelecendo para si outras formas de vida,
de construção do próprio corpo e de si. É uma nova vivência pautada em processos éticos
característicos de cada subjetivação, como os sujeitos que são objetos de estudo desse
trabalho.
Essa resistência se passa no seio de uma construção própria de verdade (que é,
inclusive, uma das formas pela qual o poder se exerce), já que há uma relação inerente do
corpo e do prazer com a verdade. Na sua busca por uma hermenêutica do sujeito moderno,
Foucault (2010) a faz por meio de uma arqueologia da questão da verdade, principalmente no
que tange à construção de uma verdade do sujeito por si mesmo.
Para o autor, essa verdade se constitui de diferentes formas como de confissão ou
autoanálise (ambos processos de produção de verdade ligadas ao poder normalizador), ou
seja, os meios pelos quais os sujeitos analisam suas ações, seus atos e pensamentos, tendo em
vista adquirir autoconhecimento. Essa confissão é diferente da confissão imanente da igreja
ou das ciências da psi, uma vez que, na autoconfissão o sujeito fala a si mesmo e a partir disso
aprende e apreende suas perspectivas das coisas e das relações, ao passo que no segundo tipo
de confissão é o padre ou o cientista/médico/psicólogo que valida e julga aqueles discursos
como certos ou errados. Em suma, na autoconfissão enquanto uma prática de ascese, o sujeito
é dono do saber (logo da verdade) sobre si, ao passo que na confissão “assistida” o indivíduo
se assujeita à verdade do outro.
Nesse processo arqueogenealógico, dentre outras coisas, o autor conclui que em
nossas sociedades há uma espécie de obrigação moral dos sujeitos de conhecer-se a si próprio,
cujo imperativo é justamente o índice do poder, da sua positividade que incita
incessantemente a produção de discursos e verdades sobre si mesmo. E é através desse
conhecimento de si próprio, dessas formas de auto-compreensão, considerando os diagramas
de auto-conhecimento oferecidos pelas instituições, que ele analisará as nossas experiências
sobre sexualidade (FOUCAULT, 2004).
Essa busca por liberdade (dos dispositivos que aprisionam os sujeitos) proposta por
Foucault (2015), em vários momentos, pede/necessita de um movimento perpétuo, uma não
fixidez, uma procura pela várias relações e possibilidades frente a padronização promovida
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pela norma. A pergunta proposta não é tanto o que sou?, mas sim o que posso ser que não sou
ainda?. E é nesse processo de produção de verdade e busca por liberdade que o indivíduo
pode construir seu próprio poder/saber na luta pelo exercício da sua sexualidade e pela sua
própria estética da existência.
É através desse conhecimento de si mesmo e de se tornar o senhor de si através das
verdades produzidas pelos próprios indivíduos (e que também servem ao exercício do poder)
que eles se tornam, também, capazes de compreender sua própria sexualidade e corpo,
retirando desse corpo as construções e formas de controle social.
Essa questão da verdade é tão importante para Foucault, porque ela implica
naturalmente em um outro processo próprio e característico do seu trabalho: as técnicas de si,
uma vez que a técnica de si “implica uma série de obrigações de verdade: é preciso descobrir
a verdade, ser esclarecido pela verdade, dizer a verdade” tendo em vista que ela é necessária
“quer para a constituição, quer para a transformação de si” (FOUCAULT, 2004, p. 95). Nessa
perspectiva, as técnicas de si são,
aquelas [técnicas presentes em todas as sociedades] que permitem aos
indivíduos realizar, por eles mesmos, um certo número de operações em seu
corpo, em sua alma, em seus pensamentos, em suas condutas, de modo a
produzir neles uma transformação, uma modificação e a atingir um certo
estado de perfeição, de felicidade, de pureza, de poder sobrenatural
(FOUCAULT, 2004, p. 95).

É nessa sobreposição de dobras que se imbricam e se relacionam o corpo, a
performatividade, a verdade e as técnicas de si na constituição da subjetividade, que
percebemos como o processo por meio do qual os sujeitos queers inauguram seus corpos
como heterotopia. Essa percepção, encabeçada por Foucault, é elementar porque seria por
meio dela que há uma negação e subversão da constituição do corpo pautado em uma norma,
heterossexual e essencializante.
Para Suely Rolnik (1997), metaforicamente, a subjetividade é coisa de pele. É nessa
linha tênue que separa o interno e o externo que há um tensionamento e uma constante troca
na constituição do sujeito e da subjetividade. Na qual o sujeito está sempre sujeito à algo ou à
sua identidade, estando submetido ao processo constante de se (auto) conhecer e se
reconhecer por uma série de mecanismos e técnicas, segundo aponta Foucault (1984, 1985,
2015); ao passo que a subjetividade, proposta por Cardoso Jr (2005, p. 344), a partir da
perspectiva foucaultiana, é, “uma forma, mas essa forma é simultaneamente desfeita por
processos subjetivação; enquanto a forma-sujeito é captada pelos saberes e poderes, a
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subjetivação é um excesso pelo qual a subjetividade mantém uma reserva de resistência ou de
fuga à captação de sua forma”.
Foucault (1984, 1985) coloca ainda que essa subjetividade é constituída por meio de
processos subjetivantes (aqueles em que os indivíduos respondem a algo e se tornam sujeitos),
dentre eles a sexualidade, um dos dispositivos que os sujeitos estão submetidos.
A sexualidade passou por diversas configurações e diagramas na sua configuração
como um dispositivo. As sociedades ocidentais, segundo Foucault (2015), têm um enfoque no
exercício da sexualidade dos sujeitos. Para manutenção desse controle quatro pilares tomam
uma maior atenção: a natureza do ato sexual, castidade, fidelidade monogâmica e as relações
homossexuais16. Sendo que esses pilares suscitam procedimentos através dos quais os sujeitos
– por meio da vivência da sua sexualidade – subvertem a ordem do dispositivo. Ou seja,
através da sexualidade e das relações de forças e resistência estabelecidas pelo próprio sistema
que esses indivíduos conseguem constituir-se a si mesmo como sujeitos.
Nesses processos, a subjetividade é um processo comum a todos os indivíduos, mas
sempre de forma particular à cada um deles, conforme indica Cardoso Jr. (2005). É por meio
das práticas e relações de poder que essa subjetividade possui uma relação de descontinuidade
em suas formas históricas (FOUCAULT, 1984).
Assim, a subjetividade e o tornar-se sujeito envolve processos de subjetivação que são
“toda a experiência que concretiza uma subjetividade e envolve modos historicamente
peculiares de se fazer a experiência de si” (CARDOSO JR, 2005, p. 344). Essa subjetividade é
pautada nas vivências. Mais que isso, é uma constante mutação, construída com base nas
percepções dos sujeitos do mundo que os rodeia, o que implica em uma dimensão temporal ou
transformacional que requer uma plasticidade e mutabilidade. Segundo Cardoso Jr.,
Toda subjetividade é uma forma, mas essa forma é simultaneamente desfeita
por processos de subjetivação; enquanto a forma-sujeito é captada pelos
saberes e poderes, a subjetivação é um excesso pelo qual a subjetividade
mantém uma reserva de resistência ou de fuga à captação de sua forma
(CARDOSO JR, 2005, p. 344).

Então, a subjetividade é um procedimento dialético entre o novo e o antigo. Uma
simbiose entre o interno e o externo através de processos subjetivantes, que ora tensionam
para uma manutenção desse “quem sou” e ora o desestabilizam. Daí a questão e a dimensão

16

As terminologias utilizadas pelo autor se modificam conforme o avanço da sua obra, sofrendo inclusive
algumas alterações. No capítulo I citamos: sodomita ao invés de homossexual, muito embora sabemos que tanto
o termo quanto a prática significam ações e exercícios diferentes, porém seguimos o que foi apresentado por
Foucault.
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temporal e transformacional. Ela, a subjetividade, é inata, porém em constante mutação pelos
pontos de resistência ou fuga a esse controle.
Ver a subjetividade dessa forma, tal como é apresentada por Foucault, principalmente
nos dois últimos volumes da História da Sexualidade (1984; 1985), é percebê-la a partir de
uma perspectiva prática, como um modo de vida, sobretudo. Nesse trabalho, cujo foco está na
sexualidade enquanto processo subjetivante, compreendemos-na como um processo por meio
do qual os sujeitos se constroem e se assumem como um corpo queer, criando e se
transformando em heterotopias.
Por meio dessa perspectiva de subjetividade foucaultiana, Cardoso Jr (2005) discorre
sobre a forte relação da subjetividade com o tempo e o corpo. Isso porque ela seria uma
“expressão do que em nós, em nosso núcleo de subjetividade, se relaciona com as coisas, com
o mundo, por isso envolve uma relação com o tempo”. Logo, a subjetividade acontece em um
corpo e não pode ser desvinculada dele e está presente em um tempo específico (CARDOSO
JR, 2005, p. 346).
Essa relação da subjetividade, com o corpo e com o tempo, é segundo Cardoso Jr.
(2015), o que Foucault caracteriza como estética da existência. E é a partir das relações
estabelecidas nessa tríade é que há a constituição da subjetividade. Para Cardoso Jr (2015, p.
345) o “elo entre subjetividade e tempo, de modo mais radical, é uma forma de dizer que o
sujeito é corpo, que a subjetividade é algo que acontece num corpo e dele não se desvincula”.
Dessa feita, “a ligação da subjetividade com o tempo e o corpo é que a envolve em um
processo de subjetivação, visto ser o corpo o elemento que se inclui na heterogeneidade de
elementos cuja relação se faz e se desfaz com o tempo” (CARDOSO JR, 2015, p. 346), e esse
processo de subjetivação, “encampa noções, tais como conversão a si, um retorno no mesmo
lugar, residir em si mesmo, onde está em jogo a ideia de todo um movimento da existência
pelo qual se volta sobre si mesmo” (FOUCAULT, 1997, p. 123).
Esse corpo ligado ao tempo e, onde acontece a subjetividade, está para além do corpo
orgânico, ele “envolve, então, o encontro com as coisas, ficando subentendido que uma coisa
pode ser um outro corpo, orgânico ou inorgânico, uma ideia, uma imagem, etc” (CARDOSO
JR., 2015, p. 345). Ele é um corpo construído com base nas relações com o tempo e as forças
de saber poder. Então, vemos o corpo, a partir do que enunciamos proposto por Deleuze e
Guatarri e por Foucault, como uma construção nunca acabada, cindido, incompleto ou ainda
uma “máquina desejante”.
Nesse sentido, o corpo é um agenciamento das coisas. Um local de sobreposição e
sobredeterminação de elementos biológicos e sociais. Um local onde a subjetividade deixa seu
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rastro, seu efeito, sua “impressão de reflexão” (DELEUZE, 2001, p. 9). Primeiro como uma
utopia, um não lugar nunca alcançado, depois como uma heterotopia, um lugar fora do lugar,
onde suas dobras revelam que o corpo não pertence àquele lugar e transforma esse não lugar
em algo novo, um terreno ainda inabitado, mas que através de atos performativos de si o
fazem existir, como será visto nos dois próximos capítulos.
A tríade do corpo, o tempo e a subjetividade é a construção de estética da existência,
processos por meio dos quais alguns sujeitos conseguem subverter as normas em uma luta
agonística pelo bem viver: uma estética de si, capaz de subverter o dispositivo de controle e
propiciar mais liberdade. O movimento de existência que se dobra sobre si mesmo é contínuo,
incessante, disruptivo, “um processo que nunca para e que faz da subjetividade ‘um sempre
outro’, ‘um si e não si’ ao mesmo tempo” (ROLNIK, 1997, p. 30). O sujeito, nessa
perspectiva, é um ser sempre inacabado, imbuído de construir para si mesmo uma existência
esteticamente bela.
Considerando que a subjetividade é um efeito sobre e no corpo, esse corpo é, então,
uma disposição determinada de organismos cuja função é, em partes, uma possibilidade de
potência de transformação ou criação de um novo corpo, ao passo que essa potência seria a
força de encontro capaz de constituir o corpo em suas relações com outros corpos, imagens,
coisas, ideias e afins (CARDOSO JR, 2005).
É nessa potência criativa e transformadora que está a capacidade desses sujeitos de
criar a sua própria existência orquestrada por um projeto ético-estético, uma forma através do
qual o próprio corpo resiste aos controles impostos, por meio dessas práticas de si, o tornar-se
sujeito mediante as relações com os elementos de fora e de dentro.
O “fora e dentro”, proposto por Rolnik (1997, p. 27), “não são meros espaços,
separados por uma pele compacta que delineia um perfil de uma vez por todas”, esses
elementos são ao mesmo tempo “indissociáveis e, paradoxalmente, inconciliáveis: o dentro
detém o fora e o fora desmancha o dentro”. Ainda segundo a autora, “é só nesse sentido que
podemos falar num dentro e num fora da subjetividade: o movimento de forças é o fora de
todo e qualquer dentro, pois ele faz com que cada figura saia de si mesma e se torne outra. O
fora é ‘sempre um outro dentro’, seu devir”.
Ao propor as dimensões do fora e do dentro, por meio do qual se faz uma viagem à
subjetividade, Rolnik (1997) se apropria do conceito de dobras de Deleuze, que o autor
propõe em A dobra (1988) e que também aparece fortemente em Foucault (1991) e
Conversações (1992). Deleuze, propõe que é necessário enfrentar essa linha de fora, essa
borda, ou seja, essa zona intermediária (DELEUZE, 1996) “que definem o que fazemos,
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pensamos e dizemos, e ser capazes de dobrá-la, para construir espaços, dobras que permitam
alargar o que somos, dar-nos um novo corpo com outro umbral de sensibilidade”
(DOMÈNECH, TIRADO, GOMEZ, 2001, p. 132).
Essa dobra é então, segundo Deleuze,
como uma glândula pineal, que não pára de se reconstituir variando sua
direção, traçando um espaço do lado de dentro, mas coextensivo a toda uma
linha do lado de fora. O mais longínquo torna-se interno, por uma conversão
ao mais próximo: a vida nas dobras. É a câmara central, que não tememos
mais que esteja vazia, pois o si nela está situado. Aqui, é tornar-se senhor da
sua velocidade, relativamente senhor de suas moléculas e de suas
singularidades, nessa zona de subjetivação: a embarcação como interior do
exterior (DELEUZE, 1987, p. 163).

Dessa feita, nessa embarcação entre o exterior e interior, o dentro e o fora, a vida nas
dobras (ou vida de dobras) é imprimir na própria vida, por meio da subjetivação, um ritmo.
Assim, as dobras são a própria experimentação do corpo, criar uma vida esteticamente bela
em meio ao jogo de forças e afetos.
É a partir dessa percepção da subjetividade constituída nas dobras, como um elemento
fundamental para a constituição dos corpos dos sujeitos em uma perspectiva pós-identitária,
que podemos pensar no corpo queer e então esse corpo como uma heteropia. Isso porque,
pautados nessas discussões vemos o corpo como um lugar, uma “topia implacável”, onde se
inscreve e escreve discursos, saberes, poderes e resistência em um processo nunca acabado,
mas sempre contingente e passível de mudanças, uma “utopia plenamente realizada”
(FOUCAULT, 2001, p. 415).
O que percebemos nesse processo de desfação é a necessidade de pensarmos o corpo
para além de uma constituição somente natural, mas antes um corpo que está também
construído por meio da cultura e que tem em sua superfície inscritos diversos discursos. E
ainda que há uma modificação nessa percepção do corpo, sobretudo pelas formas que o poder
se exerce sobre esse corpo. Mais ainda, que o corpo sendo percebido assim possibilita novas
formas de ser visto.
Virar o foco do “quem eu sou?” para o “quem eu posso me tornar?” não só muda a
perspectiva linguística como também dá autonomia de subversão ao sujeito imerso na rede de
poder e saber da sociedade em que ele está imerso e, sobretudo, reitera as formas de
resistência e criações éticas e estéticas desses sujeitos sobre si mesmo, na sua constituição
como heterotopia, como apresentamos no capítulo seguinte.
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O corpo, portanto, é tomado como objeto de problematização e elemento de constante
reflexão e cuidado – uma matéria para estilização. O indivíduo se constitui como objeto de
uma prática e, para tal, estabelece para si certo modo de ser que deve ser constantemente
posto à prova, aperfeiçoado, transformado. A ênfase é dada, então, às formas de relação
consigo, “aos exercícios pelos quais o próprio sujeito se dá como objeto a conhecer, às
práticas que permitiam transformar seu próprio modo de ser.” (FOUCAULT, 2009 p. 39)
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CAPÍTULO III: REFAZENDO O CORPO OU A
HETEROTOPOLOGIA QUEER
Esse capítulo diz respeito a um (re)fazendo. Ele também é um capítulo de dobras e de
reflexões. Esse capítulo, por mais que se configure e se proponha a ser dissertativo, é também
um ensaio. Um ensaio de vida possível para o que procuramos saber em teorias e teses, mas
que no final acabamos sempre, por questões implícitas à língua e à sua organização,
reduzindo.
Antes, porém, pedimos licença. Licença porque vamos falar de pessoas, porque vamos
falar de vidas que sempre se procuraram por lugares nenhuns e nunca se acharam, como diria
Manoel de Barros. Pedimos licença também porque sabemos que nossos escritos e nossas
propostas invadirão as privacidades, as vidas e tentam exprimir uma coragem que não
precisamos dispor (a coragem de pôr a cara a tapa ao sair de casa montada 17, a coragem de ser
afeminada, a coragem de passar por um doloroso processo médico e cirúrgico em busca de
algo que talvez nunca seja alcançado).
O caminho não é fácil, mas é cheio de glitter, de bicha pintosa, de travestis e
transexuais que são mais que as genitálias, de butchs queens, drag kings, FTM18, MTF19, e
toda essa gente que está para além do sexo, do corpo, do pau, da buceta ou do cu. Para essa
gente que vive a sexualidade de uma forma que a gente percebe e admira, mas da qual não
precisamos viver. À vocês que sempre foram luz nas trevas que lhe impuseram.
Algumas coisas são ainda necessárias de serem mencionadas. Elas são como um
tutorial para que esse caminho seja mais maravilhoso. O primeiro detalhe é que
estabeleceremos mais uma rasura, conforme o que explicita Derrida (2001). Essa rasura será
sobre as terminologias para identificação dos sujeitos de sexualidades periféricas. A partir de
agora, as terminologias gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual ou qualquer outro termo
utilizado e estabelecido será posto em rasura. Isso porque o queer se propõe a partir de uma
perspectiva pós-identitária. Dessa feita, as identidades (conceito que também está sob rasura)
estão em constante processo de deslocamento e instabilidade. Elas são, assim, não
sacralizadas, fora das concepções binárias, para além de fixidez e uma essência.

17

Montada é um termo comum no dialeto gay para expressar a atividade de se vestir com as roupas do sexo
oposto.
18
Abreviação para Female to Male
19
Abreviação para Male to Female
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Não queremos também caracterizar esse corpo queer heterotópico como uma nova
forma fixa e absoluta. Afinal, na palavra de Tamsin Spargo, o queer já é em si “uma mostra
deliberada de uma diferença que não quer ser nem assimilada nem tolerada. Em suma, se trata
de uma diferença destinada a perturbar o status quo” (SPARGO, 2004, p. 50, tradução
nossa)20. Por isso nossa preferência por trabalhar – antes de qualquer conceito fixador de
identidades – as performatividade, as práticas e técnicas de si desses sujeitos ante às suas
experiências vividas e identificações com qualquer um dos nomes que sejam característicos
dessa experiência.

3.1 O QUEER OU A FEITURA MARGINAL

If you can't love yourself.
How in the hell you gonna love somebody else?
Rupaul

Inicialmente utilizado como um xingamento, tal qual sapatão, bicha e viado no Brasil,
o termo queer surge nos Estados Unidos em meados de 1980 como uma forma de afirmação e
aceitação de uma sexualidade tida como desviante, polimorfa. Sua proposta política e
acadêmica inicialmente estava na possibilidade de abarcar todas as sexualidades que estava
para além do gay e lésbica, os corpos que não importam/pesam, que Judith Butler (2000)
menciona.
Miskolci (2009) aponta que os estudos Queers surgem a partir dos Estudos Culturais
americanos para se contrapor ao grupo de estudos sociológicos que tinham como objeto as
minorias sexuais, bem como a política identitária imanente desses movimentos. O foco,
desses estudos Queers, é “estudar a dinâmica da sexualidade e do desejo na organização das
relações sociais”, sobretudo por confrontar a teoria social presente nessas ciências “que tratam
da ordem social como sinônimo da heterossexualidade” (MISKOLCI, 2009, p. 151).
Já no início, o grupo de estudos Queers se propõem a recriar ou refazer a organização
social. Sua proposta é ir contra essa heteronormatividade, que Beatriz Preciado (2014) coloca
como sendo um “conjunto de instituições tanto linguísticas como médicas ou domésticas que
produzem

constantemente

corpos-homem

ou

corpos-mulher”.

Dessa

feita,

essa

heteronormatividade é prostética, ela cria os corpos, por meio de um conjunto de regras que

20

Texto original: una muestra deliberada de uma diferencia que no queria ser nem assimilada ni tolerada. En
suma, se trataba de una diferencia destinada a pertubar el status quo (SPARGO, 2004, p. 50)
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são sempre reiteradas e cujos sujeitos queers pretendem, teórica e politicamente, subverter
(PRECIADO, 2014, p. 28).
O termo queer foi utilizado pela primeira vez em uma conferência em 1990 pela
crítica de cinema Tereza de Lauretis, responsável por fazer uma ligação entre o
empreendimento queer e os estudos gays e lésbicos, estabelecendo uma política alternativa
aos movimentos assimilacionistas, presentes sobretudo na sociologia canônica (MISKOLCI,
2009). Esse Queer surge do encontro teórico e metodológico entre a filosofia, o pósestruturalismo, os estudos pós-coloniais e os estudos culturais norte-americanos.
Do pós-estruturalismo eles herdam as críticas referentes às concepções de sujeito,
identidade e identificação, bem como suas percepções de um sujeito provisório, circunstancial
e cindido (MISKOLCI, 2009). Ao recuperar essas percepções e aplicá-las aos estudos de
sujeitos de sexualidades polimorfas, os estudos Queers, segundo percebemos, inauguram
novas formas de pensar e ver o corpo a partir de uma sexualidade e de formas de vida que não
cabem nas normalizações de sexo/corpo/gênero.
De Foucault, esses estudos herdam os postulados de A história da sexualidade, no que
tange o rompimento com a hipótese repressiva que, segundo Miskolci (2009), marca os
estudos da área até o 1990. E ainda que as relações de produção da sexualidade se dão no
interior dos discursos. Ou seja, o que Foucault (2015) propõe é que a sexualidade não é
somente natural, mas é antes um elemento imerso em uma cultura e que por meio de discursos
e instituições é produzida culturalmente tendo em vista a manutenção de uma ordem.
Ainda segundo Miskolci (2009) os estudos Queers tomam de Derrida emprestado o
conceito de suplementaridade. Nele, Derrida aponta que há um grupo de significados que são
organizados a partir das diferenças em um processo dinâmico entre presença e ausência. Nos
textos de Preciado (2014) isso é mais perceptível à medida que ele aponta, a partir das leituras
de Derrida, que existem alguns elementos em se tratando da sexualidade (no caso de Preciado,
o dildo) que produz algo que supostamente deveria completar. Isso implica em uma percepção
de uma sexualidade e de um corpo no qual aquilo que parece natural, na verdade é uma
construção histórica.
A partir do surgimento dos estudos pós-coloniais, principalmente o livro da Gayatri
Spivak (Pode o subalterno falar?, 2010), há uma intersecção com os estudos Queers. Uma
vez que adiciona-se as questões relacionadas à raça. Bem como é o surgimento do que se
caracteriza, tanto referente aos estudos pós-coloniais, como também aos estudos Queer, de
“conhecimentos subalternos”. Dessa feita, há uma atenção maior relacionada também as
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formas de opressão, que são importantes no pensamento sobre as questões relacionadas ao
jogo de poder e mais ainda sobre a questão da heteronormatividade. Segundo Preciado,
A crítica pós-colonial e queer responde, em certo sentido, à impossibilidade
de o sujeito subalterno articular sua própria posição dentro da análise da
história do marxismo clássico. O lócus da construção da subjetividade
política parece ter-se deslocado das categorias tradicionais de classe,
trabalho e da divisão sexual do trabalho, para outras constelações
transversais como podem ser o corpo, a sexualidade, a raça, mas também a
nacionalidade, a língua, o estilo ou, inclusive, a linguagem. (PRECIADO,
2007, p. 383).

Essa percepção do Preciado sobre a questão de que o sujeito está imerso em vários
processos de subjetivação (classe, trabalho e sua divisão, corpo, sexualidade, raça,
nacionalidade, língua, estilo e linguagem) servem para reiterar o sujeito cindido proposto
pelos teóricos do pós-estruturalismo, bem como que o corpo (social e individual) deve ser
visto agora como formado por órgãos, mas não um organismo, tal como proposto por Deleuze
e Guatarri (2010). E também explícita uma forma de criação desses sujeitos com base em uma
articulação própria de materialização nas relações históricas.
Essa materialização se dá mediante a uma resposta à heteronormatividade. Como
mencionado anteriormente, esse conjunto de instituições e discursos “instauram certa
obrigação do pressuposto da heterossexualidade como natural” (MISKOLCI, 2009, p. 151),
um processo constante de reiteração de normas que implica em significar a vida com base no
enquadramento dessa norma, algo que a Butler (2003) chama também de heterossexualidade
compulsória.
Partido destes postulados, o que Miskolci (2009, p. 161) conclui é que o “queer lida
com sujeitos sem alternativa passada nem localização presente, daí frases como ‘estamos em
toda parte’ ou ‘estranhos internos à sociedade’ que demonstram paradoxo de presença e
invisibilidade, internalidade e exclusão”.
Via sexualidade, enquanto prática subjetivante, esses sujeitos que constroem suas
próprias práticas de si e suas formas de performatividade irão transpor as linhas do
dispositivo, atuando e efetivando sobre si mesmo. Acreditamos que é por meio dessa
subversão que esses sujeitos estão criando novos espaços, espaços nunca habitados, mas que
são construídos por um processo constante de performatividade, ou seja, atos reiterativos e
situacionais que ora mantém a norma ora a subvertem (BUTLER, 2000).
O que os sujeitos queers fazem é criar um lugar nas fronteiras na sociedade, já que
eles não possuem lugar de pertencimento. Esse novo lugar é fluído, os cárceres da
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performatividade heteronormativa já não são convincentes o suficiente para esses sujeitos. O
ser queer está para além do gay, ele não tenta criar uma emulação do hétero ou assume uma
identidade supostamente normativa do gay, ele está no trânsito, no constante processo entre
ser homem e ser mulher, independente do seu órgão sexual e da sua configuração corporal.
Também não podemos considerar essa experiência (e o termo) queer apenas como um
agrupador de várias outras experiências fragmentárias, como é o caso do gay, bissexual,
travestis, transexuais, interssexos, lésbicas e afins. É preciso tê-lo em mente como um
conjunto de saberes subalternos e também um movimento político que se coloca para além
das convenções epistemológicas e das relações de poder e de saber e das normas sexuadas e
generificadas, ou seja, é também uma heterotopia, que se constitui enquanto um fora da ordem
e além dela.
A proposta, intencional ou não, é estar no entremeio, no entre-lugar. Sua
performatividade e a mistura dos dois sexos/gêneros estabelecidos são os fatores que os
regem. Gamson (2002) aponta que os sujeitos queers, como instituidores e possuidores de
uma postura de resistência contra a generalização constante das sociedades, assim, são
indivíduos que produzem uma diferença, diferença essa que não se cristaliza, se finda, pelo
contrário.
Para esses sujeitos, segundo Guacira Louro (2004, p. 13-15), “não há um lugar de
chegar, não há destino pré-fixado, o que interessa é o movimento e as mudanças que são
dadas no trajeto” é na “viagem” e na transformação que vão sendo determinadas “o corpo, o
‘caráter’, a identidade, o modo de ser e estar... Suas transformações vão além das alterações
na superfície da pele, do envelhecimento, da aquisição de novas formas de ver o mundo, as
pessoas e as coisas”. Suas propostas e respostas estão além e aquém de uma invocação
linguística, discursiva e performativa. Seus atos, cuidados, práticas de si e performatividades
estão antes relacionadas a seus próprios processos éticos e não a estabelecimentos morais e
heteronormativos.
Isso porque, para eles, “a imprevisibilidade é inerente ao percurso”, no seu processo
de construção de si, esses sujeitos “transgridem a fronteira de gênero ou sexualidade”, e
também “embaralham e confundem os sinais considerados ‘próprios’ de cada um desses
territórios e são marcados como sujeitos diferentes e desviantes” (LOURO, 2004, p. 87).
Dessa feita, o queer enquanto sujeito e também como campo de estudo já surge com a
proposta de subvergir o que era socialmente aceito e proclamado pelo dispositivo. Aceitá-lo
como um termo de luta, já que ele era utilizado como xingamento, já dá indícios da sua
subversão e da forma como esses indivíduos querem se apresentar e serem vistos. Mais do
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que isso, uma forma de aceitar a sua própria condição outrora marginalizada. Segundo
Guacira Louro (2006),
A expressão, repetida como xingamento ao longo dos anos, constituiu-se
num enunciado performativo que fez e faz existir aqueles e aquelas a quem
nomeia. Performatividade que instituiu a posição marginalizada e execrada.
A posição que teria de ser indesejada. No entanto, virando a mesa e
revertendo o jogo, alguns assumiram o queer, orgulhosa e afirmativamente,
buscando marcar uma posição que, paradoxalmente, não se pretende fixar.
Talvez fosse melhor dizer buscando uma disposição, um jeito de estar e de
ser. Mais do que uma nova posição de sujeito ou um lugar social
estabelecido, queer indica um movimento, uma inclinação. Supõe a nãoacomodação, admite a ambiguidade, o não-lugar, o trânsito, o estar-entre.
Portanto, mais do que uma identidade, queer sinaliza uma disposição ou um
modo de ser e viver (LOURO, 2006, p. 45).

Eles se propõem a criar outros lugares na sociedade e aceitam esse outro lugar,
instaurando-o por meio de atos performativos. Transitar entre as normas binárias,
determinadas pelo dispositivo da sexualidade, é que o lhes faz subverter esse mesmo conjunto
de normas. Nessa perspectiva, o sistema gênero/sexo não está mais pautados em uma
construção pronta, seja ela biológica ou social, mas em um processo de contingência, eles
estão sendo construídos constantemente, sempre em devir.
Ressaltamos que a distinção entre gênero e sexo foi uma alternativa encontrada por
Simone de Beauvoir (e uma parcela considerável das feministas/pesquisadoras) para dar um
estatuto ao gênero como objeto de pesquisa de estudos sociais. Butler (2000), via Foucault
(2015), percebe que o sexo também não é algo exclusivamente biológico e que ele (como
objeto de estudo na biologia) inclusive se valeu de discursos para ser edificado. Ou seja, não é
somente biológico, mas também uma construção histórica e política.

Neste sentido, a

dicotomia sexo/gênero, encontra-se superada pelo estudo do gênero em Butler. Para ela,
precisamos nos desvencilhar do primado do natural, do biológico. Não existiria algo somente
natural, mas sempre discursivo, histórico e político. Essas construções históricas e políticas
encontram-se também naturalizados. Ou seja, aquilo que é, no fundo, construção passa a ser
considerado natural, é naturalizada. As construções científicas, os fatos científicos se tornam
fatos sociais por esses processos de naturalização.
Nesse sentido, o que o queer faz é performativizar esse sexo/gênero por meio do
corpo, esse corpo no trânsito constante entre uma parte e outra dessas normas instauradas, em
uma luta agonística constante pela sua própria estética da existência. É por meio desses
processos de performatividade do seu corpo e sexo/gênero (e no exercício da sua própria
sexualidade) que esses sujeitos, ao performar sua existência esteticamente, instauram suas
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heterotopias e também suas formas próprias de serem vistos na sociedade em que estão
inseridos.
A sociedade, plural e fragmentária, não consegue mais determinar as identidades
desses sujeitos, mesmo a pluralidade do sujeito pós-moderno 21 , expresso por Stuart Hall
(2006), não é mais suficiente para determinar quais características seriam responsáveis pela
caracterização do que é de cada sexo/gênero. O sujeito queer ao transitar nesses espaços e
instaurar esses novos lugares se torna um sujeito do saber e cria novas formas de se mostrar
de ser visto.
Eles terminam por estabelecer o corpo como território de múltiplas experiências, em
trânsito, no qual a importância está antes em ficar no entremeio dos papeis sociais
estabelecidos (LOURO, 2004; GAMSON, 2002). Isso porque, seria impossível pensar o
corpo sem perceber suas relações de gênero implícitas, já que o gênero, enquanto um processo
de representação, seria também uma tecnologia social para a criação de corpos (LAURETIS,
1994), ao passo que o sexo seria uma invocação performativa que invoca e cria um corpo com
um conjunto de comportamentos e identidades, dado os seus efeitos prostéticos (PRECIADO,
2014), através desse e de outro conjunto de regras os corpos estão em processos de
performatividades próprias, capazes de seguir um conjunto de normas ou reificar essas
normas se estabelecendo (e sendo estabelecidos) dentro ou fora de campos de significação se
tornando (ou sendo tornados) corpos que importam (BUTLER, 2000).
Por meio da abordagem proposta por Judith Butler (1990), o gênero simboliza uma
configuração identitária que se constitui debilmente no decorrer do tempo através uma
repetição estilizada de atos, uma espécie de ilusão que institui um “eu” generificado e
permanente, característico pelas maneiras como os gestos corporais, seus movimentos e um
conjunto de normas dos mais variados tipos.
Esse gênero se configuraria de tal forma, por meio desse conjunto de atos, que
também podem ser entendidos como performances, que a sua naturalização leva inclusive os
sujeitos a crerem que essa é a forma natural e exata de comportamento exigido (BUTLER,
1990), o que configuraria seus corpos de forma exata e a partir de um conjunto de regras
tenuemente instituída através de um conjunto de discursos e reiterações. Dessa feita, é a

21

Stuart Hall (2006) elenca três concepções do sujeito: sujeito do iluminismo, um sujeito cartesiano, centrado,
baseado na razão e construído por meio de processos próprios; sujeito sociológico, que é resultado da evolução
social do sujeito, e que é construído por meio das relações sociais que ele estabelece; e o sujeito pós-moderno,
que seria um sujeito descentrado, com várias identidades e processos cambiantes constantes, cuja identidades são
tão diversas que podem chegar a ser conflitantes.
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repetição e a reiteração que faz parecer que o gênero, como também o sexo, preexistem ao
sujeito.
A preexistência se dá pelo fato de que essas performances não são nunca individuais,
mas fazem parte de um conjunto de determinações sociais. Assim sendo, há a reiteração de
que o sujeito não é dado, mas construído. Isso é importante para os sujeitos queers porque,
por meio dessa percepção de Butler (1990), percebemos que se há uma determinação pode
haver também resistências e isso abre uma porta para pensarmos esse sujeito como uma
construção própria e única fora dos espaços instituídos, nas fronteiras, como heterotopias,
afinal é “precisamente neste caráter de performativo onde reside a possibilidade de questionar
[no gênero] seu estatuto de coisa” (BUTLER, 1990, p. 297, tradução nossa22).
E é essa possibilidade de subversão, dada a construção história do corpo e também do
gênero, que possibilita uma corporificação, ou seja, “uma maneira de ir fazendo,
dramatizando e reproduzindo uma situação histórica”, que viabiliza esse “conjunto de
estratégias” e estabelece, uma “estética da existência” (BUTLER, 1990, p. 300, [tradução
nossa23]).
Ainda baseados em Butler (1990), ressaltamos, que essa construção corporal por meio
do gênero é feita de tal maneira que, por meio das suas reiterações, há um ocultamento da sua
gênese, já que o corpo é invariavelmente transformado e se dá a conhecer por meio da
aparência do seu sexo/gênero com suas hipóteses de resistência.
Essas hipóteses de resistência, apontadas (em maior ou menor grau nas suas relações
com o corpo/sexo/gênero) por Foucault (1979, 2015, 2004), por Butler (2003) e também
recuperadas por Preciado (2014), indicam que o corpo não é passivamente um lugar onde se
inscrevem os códigos culturais e sociais da performance de gênero, afinal, existem sujeitos
que subvertem as inscrições inaugurando novas formas de se fazer e de ser.
Butler coloca dois exemplos para justificar seu argumento. Para ela, a emulação da
drag queen às práticas e ações femininas em sua performance, denunciam que o
comportamento não é natural, mas aprendido (BUTLER, 2003) e também que a travesti
desafia pelo menos as marcas e determinações entre aparência e realidade das convenções de
corpo/sexo/gênero e suas identidades (BUTLER, 1990). Isso fica ainda mais explícito quando
ela menciona que o gênero de uma travesti é “tão completamente real como o de qualquer

22

Texto original: es precisamente en este carácter de performativo donde reside la posibilidad de cuestionar su
estatuto cosificado (BUTLER, 1990, p. 297).
23
Texto original: una manera de ir haciendo, dramatizando y reproduciendo una situación histórica [...] un
conjunto de estrategias [...] ‘una estilística da existência’ (BUTLER, 1990, p. 300).
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pessoa cuja performance cumpre com as expectativas sociais” 24 (BUTLER, 1990, p. 300,
[tradução nossa]).
É exatamente essa a inovação do trabalho butleriano: perceber que o gênero, tal como
o sexo, é uma construção cultural, estabelecida por meio de discursos que determinam um
conjunto de ritos regulatórios que se enraíza das mais variadas formas na cultura, bem como
inaugura hipóteses de resistência ou percepção de experiências corporais que não se
enquadram nessas normas, como é o caso dos sujeitos queers de corpos heterotópicos.
A partir dessa negação de uma heterossexualidade compulsória, criada e estabelecida
nos discursos e nas performances, há a instituição de lugares e espaços onde sujeitos precisam
se enquadrar e nesse panorama a fronteira é onde acontece a subversão que não só contesta os
valores hegemônicos como também inaugura uma nova forma de vida, que mobiliza ao
mesmo tempo em que fabrica novos corpos por meio de desidentificações.
Chegamos há um ponto crítico desse processo que constitui a configuração corporal
dos sujeitos queers. Aparentemente, nessa perspectiva de Butler (2003, 2000, 2015), o corpo
seria um efeito. Embora ela chegue a afirmar uma não passividade do corpo (já que esse
consegue instaurar novas performatividades), ainda, nos parece (apoiados em Méllo, 2012),
que resta nele rastros de uma passividade, como se os corpos se constituíssem como “roupas
vestidas por gêneros ou gêneros que transformam as roupas-corpos para uma
performatividade do ‘eu’ (no caso de transexuais, por exemplo)” (MÉLLO, 2012, p. 201).
Dito de outar forma, não existem possibilidades de pensar essas performances descoladas do
corpo (mesmo que elas sejam culturais e precedam o sujeito e seu corpo).
Preciado (2014) indica uma forma de resistência por meio de uma contrassexualidade,
que “não é a criação de uma nova natureza, pelo contrário, é mais o fim da Natureza como
ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros”. No âmbito desse contrato, que o
autor propõe, “os corpos se reconhecem a si mesmos não como homens e mulheres, e sim
como corpos falantes e reconhecem os outros corpos como falantes” (PRECIADO, 2014, p.
21).
A partir disso percebemos, com a ajuda de Méllo (2012), que a proposta de Preciado
está pautada no estabelecimento de uma resistência à hegemonia (hetero) normativa e binária.
Assim,

a

sociedade

ocidental,

por

meio

desses

contratos,

é

uma

“sociedade

farmacopornográfica” (PRECIADO, 2014), ou seja, se configura “pela gestão simultânea de
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Texto original: Desde luego, el género del travesti es tan completamente real como el de cualquier persona
cuya performance cumple con las expectativas sociales (BUTLER, 1990, p. 300).
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modos de viver por meio de hormônios, cirurgias e meios audiovisuais” (MÉLLO, 2012, p.
201).
Por meio dessa gestão há uma separação binária entre corpos trans e corpos bios. O
primeiro diz respeito aos corpos dos sujeitos que buscam transformar as tatuagens
generificadas – o grupo de discursos que se inscrevem e caracterizam um corpo por meio da
sua constituição e do seu sexo/gênero – que gerem seus corpos, ao passo que o segundo não
só se identifica como aceita essa tatuagem generificada e convive bem com ela. Assim, essas
sociedades ocidentais produzem corpos com base nas suas diferenças (MÉLLO, 2012). Essas
classificações são nomeadas por Preciado (2014) como “tecnogêneros”, que são sempre
recriados e estabelecidos por meio de tecnologias que dobram o corpo flexionando-o em suas
formas de vida.
A partir dessa percepção de Preciado (2014), o gênero, complementando o que é
proposto por Butler, deixa de ser considerado como um conceito ou “performance” para se
configurar como uma biopolítica. Ou seja, deixam de ser somente atos, passam a ser visto
também formas de gestão de uma sociedade com base em um conjunto de discursos,
instituições. E nesse olhar, as formas de resistência se dão por meio de construções corporais
que não condizem com essas normas, como é o caso dos corpos trans.
Essa crítica de Preciado aos postulados de Butler, por mais que a primeira deva tanto
créditos acadêmicos quanto políticos à segunda, se dá porque, segundo Méllo (2012), essas
conceituações de performance e performativo “operacionalizam os corpos”, deixando neles
“resquícios de realismos materializados” (MÉLLO, 2012, p. 201).
Dessa feita, o que nos importa é que a percepção da Butler indica que há uma
construção corporal baseada no gênero como um conjunto de atos instituído por meio de
discursos e de invocações, mas que possibilita em si mesmo processos de resistência, embora
ela seja menos categórica quanto às suas modificações. Ao passo que Preciado, embora não
considere o conceito de performatividade em toda a sua essência, explicita a possibilidade de
alterações dessas tatuagens de gênero, sem que seja necessária uma transformação completa,
ou não, podendo acontecer, por exemplo, através de experimentações hormonais. Ou seja,
Preciado eleva a dimensão de experimentação do corpo, suas hipóteses contrassexuais
estabelecem formas e práticas para além do corpo, mas também por meio de suas próteses,
como é o caso do dildo. Nesse âmbito o corpo, deve ser visto
como feito (acontecimento, ação), o corpo se faz vida humana e nele se
gerencia como, por que, com que finalidade a vida deve fluir para ser
“autenticamente humana”. No fluir da vida (das condições nas quais esta
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deve se efetivar) o corpo resulta como esquadrinhado em cada mínimo
pedaço, que divididos terão funções e gerenciamentos específicos. O sexo
passa a ter um lugar importante nesse gerenciamento, inclusive para
produção do trabalho (MÉLLO, 2012, p. 202).

Nesse contexto há um estranhamento (como remeteria em tradução literal o termo)
queer, porque esses sujeitos inauguram formas de vida e corpos que não se configuram nem
como homens, nem como mulheres, mas antes se estabelecem no entremeio, que se configura
como uma multidão. Preciado (2011) ressalta,
A multidão queer não tem a ver com um ‘terceiro sexo’ ou um ‘mais além
dos gêneros’. Dedica-se a reapropriação das disciplinas dos saberes/poderes
sobre os sexos, à rearticulação e a reconversão das tecnologias sexopolíticas
concretas de produção dos corpos ‘normais’ e ‘desviados’. À diferença das
políticas ‘feministas’ ou ‘homossexuais’, a política da multidão queer não se
baseia em uma identidade natural (homem/mulher), nem em uma definição
baseada nas práticas (heterossexuais/homossexuais), mas em uma
multiplicidade de corpos que se levantam contra os regimes que os
constroem como ‘normais’ ou ‘anormais’: são as drag-king, as bolachas
lobas, as mulheres barbudas, os trans-bichas sem pênis, os deficientesciborgues... O que está em jogo é como resistir ou como reconverter as
formas de subjetivação sexopolíticas. (PRECIADO, 2011, p. 16).

A partir disso, o que percebemos é que há, para usar um termo deleuziano, assim
como Preciado (2011), uma “’desterritorialização’ da heterossexualidade” que promove não
só modificações no espaço urbano (que organiza a sociedade e serve também como forma de
abjeção em todos os âmbitos) como afeta também “o espaço corporal” e que “obriga [esses
sujeitos queers] a resistir aos processos do tornar-se ‘normal’” (PRECIADO, 2011, p. 14,
grifo nosso). Essas questões relacionadas a modificações do espaço corporal inauguram e
reiteram a percepção de que esse corpo queer está em processo constante entre um interno e
um externo, que estabelecem formas próprias de subjetivação e criação de outros espaços.
Essa desterritorialização se dá por meio de uma “desidentificação”. Utilizando-se de
um termo antes apresentado por Lauretis, Preciado (2011, p. 15) a coloca como um processo
de “identificações estratégicas” que instauram “desvios das tecnologias do corpo e
desontologização do sujeito da política sexual”. Tal processo surge, ainda segundo o autor,
“das ‘sapatas’ que não são mulheres, das bichas que não são homens, das trans que não são
homens nem mulheres”.
E é a partir dessas novas identificações, para além das significações culturais e sociais
instituídas do que é ser homem e ser mulher, mas também do que é ser gay, lésbica, bicha e
afins, que há o surgimento de novas hipóteses, novas formas de vida e estilização do corpo
ante à processos identificatórios normais e universalizantes, uma reapropriação do próprio
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corpo que desvia de perspectivas médicas e anatômicas para se instaurar como uma
heterotopia.

3.2 A HETEROTOPIA OU A FEITURA DE OUTRO LUGAR

No prefácio de As Palavras e As coisas (1999), Michel Foucault rememora uma
enciclopédia chinesa, presente em um texto do argentino Borges, que classifica os animais
pertencentes a um imperador de forma bem peculiar. Para Foucault, a classificação presente
na enciclopédia abala “todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam sensata
para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar e inquietando, por muito tempo, nossa prática
milenar do Mesmo e do Outro” (FOUCAULT, 1999, p. VIII).
A partir das percepções de Foucault a respeito da classificação chinesa, Borges opera
uma discussão a respeito das coisas presentes na linguagem que, obedecendo certo
ordenamento, são inclassificáveis ou, pelo menos à primeira vista, presente a um mundo
supostamente imaginário, mas não menos real e plenamente localizável. Para ele, se não se
escondesse na “profundeza de algum poder estranho” tal possibilidade sequer estaria presente
em alguma parte dessa classificação, “se não se esgueirasse em todo o espaço vazio, em todo
o branco intersticial que separa os seres uns dos outros” (FOUCAULT, 1999, p. IX).
O ponto aqui e partir do qual se toma o pensamento de Foucault é entender como ele,
primeiramente, chega ao conceito de heterotopia, bem como seu raciocínio para pensar esses
outros espaços. O pensamento de Foucault nesse momento, diz respeito tanto a questões da
linguagem, quanto de uma classificação de animais, que não se aplica a esse trabalho. O
cerne, estaria “não na vizinhança das coisas, [mas no] lugar mesmo onde elas poderiam
avizinhar-se” (FOUCAULT, 1999, p. XI).
É a partir das leituras de Foucault do texto de Borges que temos a percepção
necessária a respeito de um corpo subversivo, um corpo estranho, um corpo queer. Por meio
dessa leitura que podemos, pelo menos inicialmente, percebe-lo como um espaço 25
heterotópico, isso porque,
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Embora saibamos que na Geografia há a clara distinção entre lugar e espaço, aqui os utilizaremos como
sinônimos. Mesmo que em O corpo utópico (2015), Foucault não utilize o termo “espaço” para o corpo, ele não
faz uma distinção exata entre o que é de fato lugar e espaço. Tomando isso como base para a desambiguação no
decorrer desse texto serve apenas como um processo relacional desses dois termos, as heterotopias e o corpo
queer.
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Talvez no seu rastro [do texto de Borges] nascia a suspeita de que há
desordem pior que aquela do incongruente e da aproximação do que não
convém; seria a desordem que faz cintilar o fragmento de um grande número
de ordens possíveis na dimensão, sem lei nem geometria, do heteróclito; e
importa entender essa palavra no sentido mais próximo de sua etimologia: as
coisas aí são ‘deitadas’, ‘colocadas’, ‘dispostas’ em lugares a tal ponto
diferentes, que é impossível encontra-lhes um espaço de acolhimento, definir
por baixo de umas e outras um lugar-comum (FOUCAULT, 1999, p. XI-XII,
grifo do autor).

É isso que é o corpo queer, um corpo fora de todos os lugares, de todos os espaços.
Que foi criado, fugindo ao conjunto de regras ao qual estaria imerso; viajante de si mesmo e
dos espaços estabelecidos (LOURO, 2004) que se (re) cria disposto em um lugar tão diferente
que, nessa ordem, é impossível de encontrar junto aos outros corpos um lugar-comum.
Para Foucault (1999) os lugares na sociedade estão entre as utopias e as heterotopias.
Enquanto as primeiras dizem respeito a uma série de lugares que não tem lugar real e que
desabrocham a partir de maravilhosos espaços, fornecendo à imaginação conteúdos, ainda que
de acessos fugidios, as heterotopias inquietam, porque “solapam secretamente a linguagem,
porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam os nomes comuns ou os
emaranham, porque arruínam de antemão a ‘sintaxe’”, ou seja, arruínam a aquilo que
“autoriza ‘manter juntos’ (...) as palavras e as coisas” (FOUCAULT, 1999, p. XIII).
Isso que torna tão importante as heterotopias a esse trabalho e também é uma forma
natural de nos apropriarmos desse conceito para pensarmos o corpo queer. Diferente da
utopia, imaginária e perfeita (embora inacessível) que pretende estabelecer uma ordem e
diagramar as palavras e as coisas meticulosamente, as heterotopias já são a priori formas de
desorganizar, processos que inauguram novas formas, novas perspectivas, para além da ordem
que estamos habituados.
Enquanto a sociedade estabelece uma (hétero) normatividade, uma utopia impossível
para organização dos corpos, sexos, sexualidades; o corpo queer se instaura e se constrói além
desses campos de organização, fora desses espaços de significação nos fazendo pensar tanto
em algo outrora impensável, quanto também na ordem utópica que se reitera.
Ainda segundo Foucault (1999, p. XIII), “as heterotopias (...) dessecam o propósito,
estacam as palavras nelas próprias, contestam desde a raiz, toda possibilidade de gramática;
desfazem os mitos e imprimem esterilidade ao lirismo das frases”, em suma, desbancam a
ordem estabelecida, contestam suas possiblidades, desfazem mitos e desnaturalizam ações.
É preciso ter em mente, que há uma ordem (como já mencionado nos capítulos
anteriores) que numerifica, organiza e estabelece formas corporais e corporificação e que ela é
“ao mesmo tempo aquilo que se oferece nas coisas como sua lei interior, a rede secreta
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segundo a qual elas se olham de algum modo umas às outras e aquilo que só existe através do
crivo de um olhar, de uma atenção de uma linguagem” e é por meio dessa ordem que se
estabelecem os códigos fundamentais da cultura, ou seja, “aqueles que regem sua linguagem,
seus esquemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, seus valores a hierarquia de suas
práticas” e que, por isso mesmo, “fixam, logo de entrada, para cada homem [sic], as ordens
empíricas com as quais terá de lidar e nas quais se há de encontrar” (FOUCAULT, 1999, p.
XVI).
Mas, em todo em caso, há sempre e em toda sociedade, segundo o autor, aquelas
“experiências nuas da ordem e de seus modos de ser” (FOUCAULT, 1999, p. XVIII). Que
implicam em perceber, no caso da linguagem, as desodernações, as formas discursivas que
rompem com os postulados para instaurar novas perspectivas e no caso dos corpos, novas
formas de experimentação que inauguram formas de vida para além dos campos de
significação instituídos, além dos maniqueísmos que regem nossa sociedade ocidental.
E essa experimentação, para nós, surge a partir de fissuras estabelecidas entre o hoje e
o atual, entre o atual e o virtual. É o acontecimento de ser, o acontecimento de um corpo que
está em devir. É nessa experimentação, nova, diferente, desorganizadora, heterotópica e que
rompe os princípios que os indivíduos queers se constituem como sujeitos, onde a
“experimentação é sempre o atual, o nascente, o que novo, o que está em vias de se fazer”
(DELEUZE, 2000, p. 132).
Nesse processo, segundo Santos (2011), é essa experimentação o conjunto de
estratégias que possibilita uma separação de nós mesmos, devindo outros. É, por meio dessa
separação de si mesmo, que os sujeitos queers estabelecem formas novas de se pensar
contrariando aquilo lhes foi instituído pelo discurso da sexualidade, aquilo que foi
determinado para eles antes mesmo deles nascerem. É nessa experimentação que há uma
recusa do que eles estão deixando de ser e em vias de se tornar.
Nessa experiência queer e heterotópica, inscrita nos corpos que esses sujeitos
descolam de si mesmo, escapando a certa objetivação histórica. Dito de outra forma, é a
“relação singularizada, recusando os universais e a generalização – que se torna possível
acessar seu movimento de constituição” (SANTOS, 2011, p. 26).
E para a experimentação é necessário, segundo Foucault, uma espécie de ontologia
história dos sujeitos por si mesmo, uma busca por conhecer como se dá sua constituição de
sujeito do saber imersos em relações de poder e que estão, portanto, imersos em processos
éticos próprios para com suas ações. Essa ontologia histórica deve ser vista como sendo "uma
atitude, um ethos, uma via filosófica em que a crítica do que somos é simultaneamente análise
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histórica dos limites que nos são colocadas e prova de sua ultrapassagem possível"
(FOUCAULT, 2000, p. 351).
É por meio dessa experimentação, estabelecida em um plano ético que se estabelecem
formas também de não ser mais, de deixar de ser. O que percebemos, com a ajuda de Santos
(2011), é que por meio desses processos há uma ultrapassagem possível, que inaugura, uma
estética da existência e formas totalmente outras de multiplicidade que indicam,
A própria realidade, e não supõem nenhuma unidade, não entram em
nenhuma totalidade e tampouco remetem a um sujeito. As subjetivações, as
totalizações, as unificações são, ao contrário, processos que se produzem e
aparecem nas multiplicidades. Os princípios característicos das
multiplicidades concernem a seus elementos, que são singularidades; a suas
relações, que são devires; a seus acontecimentos, que são hecceidades (quer
dizer, individuações sem sujeito); a seus espaços-tempo, que são espaços e
tempos livres; a seu modelo de realização, que é o rizoma (por oposição ao
modelo da árvore); a seu plano de composição, que constitui platôs (zonas de
intensidade contínua); aos vetores que as atravessam, e que constituem
territórios e graus de desterritorialização. (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p.
8).

Em suma, são essas linhas das mais variadas formas, essa não unidade e produção
incessante de multiplicidade que promovem esses novos territórios e graus de
desterritorialização. E é nessa desterritorialização que se encontra também em imanência as
heterotopias corporais que aqui tratamos. Nessa saída do lugar e no estabelecimento de novos
espaços que a nossa sociedade (bem como os sujeitos que nela habitam) instauram e dão
formas à vida e experimentações outras, pautadas em processos éticos e estéticos que escapam
aos diagramas e a processos morais.
Esses lugares, que são criados pela cultura, surgem porque a vida acontece fora da
folha de papel, da delimitação de um projeto geométrico. A vida só acontece em um espaço
recortado, matizado, cheio de particularidades. Esse espaço pode ser entendido sob a
perspectiva inicial referente à espaços arquitetônicos e geográficos (conforme proposto por
Foucault, 2015) ou como um empréstimo ao objeto desse trabalho ao corpo, já que
Meu corpo está, de fato, sempre em outro lugar, ligado a todos os outros
lugares do mundo e, na verdade, está em outro lugar que não o mundo. Pois
é em torno dele que as coisas estão dispostas, é em relação a ele (...) que há
um acima, um abaixo, uma direita, uma esquerda, um diante, um atrás, um
próximo, um longínquo. O corpo é o ponto zero do mundo, lá onde os
caminhos e os espaços do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se
cruzam, o corpo está em parte alguma: ele está no coração do mundo
(FOUCAULT, 2013, p. 14, grifo nosso);
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A perspectiva de se apossar de um conceito de utilizado a priori por Foucault
referente a lugares e espaços da sociedade e da geografia (seja ela social ou não) para utilizálo no corpo, é elementar para nós tendo em vista que “nenhum lugar pois não se trata de um
lugar preciso, localizável, mas de um lugar provisório a ser criado, um quase, de onde
buscamos, por meio da poesia, inventar outros possíveis”. E essa apropriação que a torna tão
relevante ao nosso trabalho, porque possibilita perceber as formas como essa criação de um
espaço outro se estabelece e realiza formas de utopias que se materializam “numa vida vivida
como obra de arte” (SANTOS, 2011, p. 16).
Essa vida estetizada só acontece em um corpo que, conforme estabeleceu Foucault
acima, é o ponto zero, onde se cruzam os caminhos, o ponto de confluência e congruência que
dá dimensões geográficas a todos os outros espaços. Dessa feita, o corpo seria uma utopia, um
não lugar. E é isso que nos dá uma dimensão ainda mais precisa das relações entre esse
emaranhado rizomático de corpo e lugar.
O primeiro estabelecimento está nessa percepção de corpo como um lugar a partir
dessa perspectiva utópica de Foucault, desse corpo como uma “topia implacável”
(FOUCAULT, 2015, p. 7). Perceber o corpo como uma utopia, remete também, claramente, a
uma inconclusão, a um processo contingente estabelecido entre saber e poder, moral e ética,
sujeição e resistência em que o corpo está inserido. E mais ainda, nas relações entre esse
“lugar” e os “espaços”.
Nesse lugar está implícita uma relação de afeto, de vivência, mas também de prisão. É
nesse corpo-lugar ao qual estamos sempre presos que existimos e estabelecemos contatos com
o mundo, logo o espaço, os pontos do mundo em que os sujeitos se encontram física e
ontologicamente e de onde, por meio de um jogo de relações, ele se cria, se subjetiva,
experimenta, se singulariza. Recuperando a Suely Ronilk (1997), nesse fora [espaço] e dentro
[lugar] de múltiplas interdependências que a subjetividade se constitui e os sujeitos se
singularizam e transformam a sua estética da existência.
Um ponto inerente nesse processo é que a heterotopia já é em si, esse “conjunto de
relações que definem posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente
impossíveis de ser sobrepostos” (FOUCAULT, 2001, p. 414). Seria o estabelecimento do
corpo como um ponto de dobras, onde lugar e espaço se sobrepõe, se sobredeterminam e
instauram novas formas. Mas isso, ressaltamos, não é comum a todos os corpos, é preciso que
haja um processo próprio desse corpo, uma singularização. O estabelecimento, do que
Deleuze e Guatarri (1995) chamam de n-1: a forma que o uno faz parte do múltiplo, estando
sempre subtraído dele.
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Dito de outra forma, enquanto os corpos normativos são um lugar, uma utopia, a partir
do qual há a determinação de todos os outros lugares. Os corpos queers são heterotópicos, já
que em seus processos próprios de subjetivação e de resistência a essa norma eles se
constituem esteticamente com base em processos éticos e estéticos próprios em resposta ao
jogo moral e de poder saber do dispositivo da sexualidade. Sendo também uma contestação
dessas instituições, uma contestação desse corpo utópico, não lugar da sociedade, ele são
[...] lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria
instituição da sociedade, e que são espécies de contraposicionamentos,
espécies de utopias efetivamente realizadas nas quais os posicionamentos
reais [...] estão ao mesmo tempo representados, contestados e invertidos,
espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam
efetivamente localizáveis. (FOUCAULT, 2001, p. 415, grifo nosso)

É nessa realização da utopia, que reside a potência criadora do corpo queer. É por
meio da sua resistência às normas que eles embaralham as nossas significações de corpo, de
sexualidade e de sexo. É no estabelecimento dessas formas novas de vida, a partir de um
processo ético que se dá essa contestação. É porque eles conseguem subverter os “vários
espaços [como os que são determinados antes do nascimento como homem/mulher,
hétero/homo, natureza/cultura, bio/trans] que, normalmente, seriam ou deveriam ser
incompatíveis”, tal qual as heterotopias, que eles conseguem estabelecer sua nova forma de
experiência (FOUCAULT, 2013, p. 24).
Dessa feita, nos lembra Defert, as heterotopias (e por conseguinte os corpos queers)
são “essas unidades espaço-temporais, esses espaços-tempos [que] têm em comum serem
lugares onde eu sou e não sou (...) ou bem onde sou outro (...). Eles ritualizam cisões,
umbrais, desvios e os localizam” (DEFERT, 2013, p. 37). Eles (lugares, espaços e corpo)
ritualizam e celebram a hibridação, a diferença a heterogênese, e assim, eles deixam de ser
eles mesmos (com suas identidades determinadas, suas vidas prescritas, suas performances
estabelecidas) para serem o outro (o estranho, as múltiplas possibilidades de sexualidade, os
múltiplos exercícios e transformações do corpo, as diversas hipóteses de transformação de
vida, contestação das ordens e das normas). A expressão da liberdade desses corpos é seu
posicionamento à margem das convenções, constituindo-se como heterotopias.
Objetivando estudar esses outros espaços, Foucault (2013, p. 21) institui uma nova
ciência: a hetetopologia, uma ciência que tem como objeto de estudo esses espaços que são
contestações míticas e reais dos espaços em que vivemos, ou seja, uma ciência que estuda a
“hetero-topologia, espaços absolutamente outros”.
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Essa ciência nova proposta por Foucault apresenta seis princípios elementares que a
fazem funcionar, tais princípios servem ao autor como elementos de base que justificam e
inserem essa ciência do espaço no campo do saber das ciências sociais e servem como uma
classificação a esses espaços criados pelas sociedades ocidentais para aqueles lugares que não
existem, mas que são plenamente localizáveis.
Segundo o autor, o primeiro princípio é que todos os agrupamentos humanos possuem
na sua história, das mais variadas formas algum indício de heterotopia, elas estão associadas à
cultura e à sociedade e podem assumir diversas formas dependendo do contexto; O segundo
princípio elas tem formas de funcionamento distintas dependendo desse contexto; O terceiro
princípio diz respeito à sobreposição dos espaços que seriam, por si só, incompatíveis; O
quarto princípio está ligado ao processo por meio do qual os indivíduos estabelecem uma
ruptura com o seu tempo; O quinto está ligado ao seu suposto sistema de abertura e
fechamento, que funcionam em um processo de mostrar e esconder que tanto as tornam
penetráveis quanto a isolam; O último princípio diz que elas se caracterizam por sua relação
com os outros espaços: materializando espaços de ilusão que denunciam o caráter ilusório do
real ou que criam um espaço tão meticulosamente organizado (FOUCAULT, 2013)
Intuindo esses princípios ao corpo queer, pode-se perceber que um corpo masculino ao
se mostrar como feminino, como é o caso do drag, e ter uma forma própria de feminilidade,
por exemplo, denuncia uma suplementaridade do que se acredita ser natural e inerente às
mulheres e, ao fazê-lo, o criam de uma forma tão concisa, organizada e própria que faz
perceber como a sociedade ocidental é pautada em um binarismo fadado ao fracasso e que
sempre deixa de fora outras hipóteses, outras formas de vida, outras sexualidades, outros
corpos.
Além disso, pensando o corpo queer como uma heterotopia pode-se perceber as
diversas alterações que ele tem causado e sofrido na nossa sociedade. Como é o caso das
modificações das representações, identidades e identificações dos sujeitos de sexualidade
polimorfa no decorrer da história, bem como os discursos que servem para lhes sujeitar e as
formas de resistência e resposta desses sujeitos à essas normas.
Outro elemento do corpo queer que pode ser percebido como traço heterotópico, diz
respeito à forma de se vestir desses sujeitos, que contemporaneamente tem adquirido traços de
processos pós-identitários na sociedade. A mistura de elementos femininos como saia,
vestidos, brincos e batons, com elementos masculinos como a barba mesclam e confundem as
linhas que durante muito tempo separou o que é determinado ao masculino e ao feminino,
além disso a utilização de hormônios, práticas de exercícios físicos, aplicações de silicones
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dessa sociedade farmacopornografica, como institui Preciado (2014), tensiona ainda mais
essas normas, esses espaços e lugares corporais (homem/mulher, natureza/cultura, bio/trans).
Quanto ao sistema de abertura e fechamento, qualquer sexualidade polimorfa está
sujeita por si só a esse princípio. Não só elas, como todas as sexualidades estão sujeitas
sempre a um grupo de discursos que tentam sempre determinar o que é certo, o que é errado,
que tentam enumerar, classificar, gerir, entender e estudar as várias possibilidades. Diagramas
esses que na maioria das vezes partem de processos próprios e embora não precise ter uma
sexualidade polimorfa para falar de uma, é preciso ter em mente que a sexualidade é, além da
incitação dos corpos, toda uma rede de saberes e discursos que criam por fora diversas
determinações e invocações performativas para os corpos que estão dentro.
Por último, os sujeitos queers vivenciam sua experiência de sexualidade inserida em
um corpo, mas para além dele. Eles são viajantes dos terrenos entre o que seria ser homem e
ser mulher. Em menor e maior grau esses sujeitos evidenciam, ao aprender a viver como o
sexo oposto ao que foi determinado, como se dão esses processos de construção e ensinam
que essas características comportais não são inatas, mas antes aprendidas, denunciando a
heteronormatividade e as invocações performativas dos corpos.
Foucault ainda dá exemplos ao afirmar que nas sociedades, consideradas primitivas,
existiam heterotopias de crise que serviam a pessoas que atravessavam por períodos críticos,
como o caso de adolescentes na descoberta das sexualidades em escolas de militares e
seminários ou ainda para mulheres no período menstrual. Já nas sociedades modernas as
heterotopias com essa função são vistas como heterotopias de desvio, ou seja, lugares
destinados a “concertar” os comportamentos desviantes das pessoas escampam a norma.
Como é o caso, por exemplo, das prisões, das casas de repouso, dos hospitais psiquiátricos.
Há ainda, “localizada” entre essas duas heterotopias, a viagem de núpcias. Que é tanto
uma heterotopia de crise, na qual a mulher supostamente vai perder a virgindade e vai passar
por um momento crítico entre deixar de ser menina e se tornar mulher, como também terá
uma prática desviante, que é perder a “pureza”. Por isso a necessidade da viagem, para que
isso aconteça em um outro lugar, um contraespaço: um trem, um motel, a própria viagem.
No que tange à sexualidade, cremos que esse corpo transexual pós-OP26 passa por um
processo de heterotopia de desvio. Determinar de forma binária, médica, legal e política uma
26

Pós OP significa aquele corpo transexual que passa por um processo médico de operação, no qual há uma
ressignificação da sua genitália. Esse processo antes de chegar em vias de fato, passa por um longo percurso
médico em que os sujeitos são obrigados a fazerem consultas com médicos dos mais variados segmentos
(endocrinologistas, cirurgiões, ginecologias/urologista, psiquiatras, psicólogos) e fazer terapia em uma tentativa
de entender se seu transexualismo (sic) é real.
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forma para esse corpo, uma invocação performativa uma forma por meio da qual o corpo se
localiza e é localizado na sociedade, é também uma forma de tentar “reenquadrar/readequar”
esse corpo.
Beatriz Preciado vê o corpo como sendo um “espaço de construção biopolítica, como
lugar de opressão, mas também como centro de resistência” e esse corpo só teria sentido com
um sexo, só existe após passar por um processo médico “reorganizado”, somente após ter a
postura (o sexo) desviante corrigida. Para a autora, é a partir de um órgão sexual preciso, este
marco abstrato de construção do “humano”, nos é permitido reconstruir a totalidade do corpo.
O corpo só tem sentido como sexual, um corpo sem sexo é monstruso27 (PRECIADO, 2014,
p. 13).

27

A tal ponto de ser uma utopia, como a alma, que é criada pelos humanos para ser uma evolução, mas ainda
assim disforme, redonda, assexuada, pertencente a outro plano cuja função principal é o apagamento do corpo
(FOUCAULT, 2013).
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CAPÍTULO IV: FIZ-ME CORPO: SUBJETIVAÇÃO DE UMA GAROTA
DE ALMODÓVAR
Trash, kitsch, camp, exagerado: ex-cêntrico. Na crítica especializada esses são alguns
dos termos que caracterizam obras do diretor Pedro Almódovar. Ele, além dos já consagrados
John Waters, Xavier Dolan, Gregg Araki e Gus Van Sant, é característico por produzir filmes
repletos de personagens de sexualidades polimorfas e por tratarem temas tidos como tabus no
que concerne à sexualidade.
Esses diretores produzem um cinema autoral em que essas características são
marcantes em quase toda sua filmografia, o que os implica em certa coerência com as
imagens desses personagens, bem como a controversa caracterização sobre um certo cinema
gay. Algo que estereotipa a produção e por vezes a relega ao gueto. A esse respeito, Pedro
Almodóvar é enfático:
Você sabe, ninguém diz ‘um filme de gordo por Orson Welles'. Você nunca
diz ‘a monarquia heterossexual do Reino Unido'. Algo que eu absolutamente
odeio é ‘o diretor gay assumido Pedro Almodóvar'. Não sou nada assumido!
Assumo só a chateação com isso. Assumo fúria com isso. As pessoas
pensam que é algo atraente. Não. Não sou gay abertamente e é claro que não
sou um diretor gay. Sou um diretor do sexo masculino. Há uma sensibilidade
gay, mas isso não é só coisa de artistas gays. Os filmes não têm qualquer tipo
de sexualidade. Não é porque eu queira esconder algo, não mesmo. Mas essa
é a mais homófoba das expressões. Acho que é muito norte-americana. Estou
certo de que eles gostariam de colocar isso em seu passaporte -sua
orientação sexual. Na Espanha nunca falamos sobre isso. É falta de
educação. E, em geral, não escondemos nada. O que não gosto é que no
Reino Unido ou nos EUA as pessoas se insinuam com aquela de ‘como é
mesmo o nome do seu namorado?'. É uma falta de respeito (FEAY,
ALMODÓVAR, 1998)

Esse nomear o cinema como gay ou hétero é um problema necessário de ser levantado,
já que o cinema é um produtor de subjetividades e também um meio de comunicação em que
se estabelecem discursos dos mais variados e é importante na difusão e na constituição da
sexualidade, é um dos elementos que fazem parte do que Teresa de Lauretis (1994)
caracteriza como “tecnologia de gênero”, ou seja,
A constelação ou configuração de efeitos de significados que denomino
experiência se altera e é continuamente reformada, para cada sujeito, através
de seu contínuo engajamento na realidade social, uma realidade que inclui –
e, para as mulheres, de forma capital – as relações sociais de gênero. [...] a
subjetividade e a experiência femininas residem necessariamente numa
relação específica com a sexualidade (LAURETIS, 1994, p. 228)
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Se por um lado o cinema consegue determinar certo poder normativo e discursivo
capaz de instaurar uma experiência continuamente reformulada e uma postura político
discursiva, ele também é capaz de, enquanto ferramenta, oferecer em si mesmo possibilidades
de resistência, a qual o dispositivo da sexualidade sempre tentará novamente aprisionar.
Dito isso, essa tentativa de enquadrar o cinema como sendo gay condena as obras, e os
diretores, ao gueto, uma reiteração da norma heterossexista e das imagens presente no cinema
desde o seu início, como mencionado no primeiro capítulo. Romper com essa alcunha, mas
sem negá-la, é criar meios viáveis para que tais produções sejam vistas antes como histórias e
narrativas que, mesmo inseridas nos discursos, propõem outras perspectivas, outra forma de
ver e de mostrar corpos e sexualidades, rompendo com a norma heterossexista vigente.
Pedro Almodóvar é um dos diretores que trabalha com personagens de sexualidade
polimorfa de maior visibilidade atualmente. Recebeu duas vezes o Oscar, por Tudo sobre
minha mãe (1999) e Fale com ela (2002), de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Roteiro
Original, respectivamente.
A vida e o cinema de Almodóvar são separados por uma linha tênue, segundo apontam
Santana (2007) e Piza (2008). Em vários filmes é possível ver como sua vida é reproduzida na
tela, seja sob o véu da solidão dos seus personagens ou a escola católica da infância em Má
Educação (2004), ainda a reprodução do fazer cinema em Ata-me (1990), A lei do desejo
(1987) e o início da sua carreia do teatro em Tudo sobre minha mãe.
Pedro Almodóvar Caballero nasceu em 1951 na cidade espanhola de Calzada de
Calatrava, em La Mancha. Aos 17 anos o diretor mudou-se para Madri. A inserção artística do
diretor começa no teatro e escrevendo para revistas. Nesse entretempo, ele trabalha para uma
empresa de telefonia espanhola e grava curtas em Super8. As produções desse período são
caracterizadas pelo experimentalismo e pelo interesse do diretor por histórias absurdas (PIZA,
2008).
A Madri desse período era o berço da efervescência e da cultura e contracultura
jovem, muito presente no cinema do diretor, sobretudo em seu primeiro longa (Pepi, Luci,
Bom e outras garotas de montão, 1980). Era a movida madrilena, o movimento intelectual e
cultural que aconteceu no período de transição da Espanha pós-Franco (meados de 1970 até o
fim da década de 1980). Tendo seu auge em 1981, o movimento possibilitava que jovens
recuperassem os anos de marasmo da Espanha em ditatura. Na visão do próprio diretor esse
período aparece como:
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Anos intrépidos em que aproveitávamos bastante o tempo. Não apenas
éramos mais jovens e mais magros, mas também o desconhecimento fazia
com que nos lançássemos sobre tudo com alegria. Não sabíamos o preço das
coisas, nem pensávamos no mercado. Não tínhamos memória e imitávamos
tudo o que gostávamos com prazer. Não existia o menor sentimento de
solidariedade, nem política, nem social, nem geracional, e, quanto mais
copiávamos, mais autênticos éramos. Estávamos cheios de pretensões, mas a
falta de perspectiva produzia um efeito contrário. As drogas mostravam
apenas sua parte lúdica e o sexo era algo higiênico. [...] certos círculos de
Madri eram idênticos a certos círculos de Nova Iorque. Círculos viciosos e
sem saída, se me entende. (ALMODÓVAR, 2007, p. 7-8)

Tanto Madri quanto Barcelona tornavam-se centros de produção cultural no período,
como resposta à cultura e contracultura norte-americana. As expressões surgiam não apenas
em filmes, mas também em lifestyle, moda e quadrinhos. Madri, principal cenário dos filmes,
tem sua geografia mudada para atender suas particularidades. A cada filme uma parte da
cidade é atualizada, resultando em uma filmografia complexa a respeito da cidade e dos
comportamentos dos seus cidadãos.
Ele possui ainda outras inspirações para produção dos seus filmes. Dentre elas
destacamos a comédia dos anos 50, os diretores Billy Wilder, Blake Edwards, Woody Allen,
o neorrealismo italiano, a nouvelle vague francesa, cultura pop dos anos 70 e a moda.
Vários são os pontos a destacar na obra do diretor espanhol, seja no que diz respeito a
técnica, a verborragia ou ainda a respeito das temáticas que ele traz para tela. De todas as suas
peculiaridades artísticas o cerne é a forma como o diretor conta as histórias, seus filmes
sempre trazem temas tabus, mas nunca de forma panfletária, ele mostra os personagens sem
julgá-las ou acrescentar-lhes cargas de culpa. Para Santana (2007, p. 133) “em Almodóvar os
desfechos constantemente se abrem para uma forma de esperança”. Suas histórias não
representam denúncias, mesmo que elas tenham várias críticas políticas e sociais, seus filmes
antes de tentar reconhecer o problema ou culpa, mostram meios de encará-lo de forma satírica
e/ou amável. Isso porque, segundo aponta Santana, os anos difíceis nas escolas católicas o
tornaram ateu e o fez se librar do controle eclesial e da culpa e “com sua ausência, pôde fazer
filmes sem julgamento moral” (SANTANA, 2007, p. 149).
A perspectiva artística, nem panfletária nem moral, torna o diretor Almodóvar
relevante para este trabalho, uma vez que ele trata os personagens pelo que eles são: corpos
falantes. E é nessa perspectiva que ele coloca – tenuemente – essas pessoas, esses “corpos
falantes” na sua intimidade e mostra suas formas de subjetivação, seus discursos e sua
experiência de uma sexualidade polimorfa, não identitária, heterotópicas.
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Das temáticas do cinema de Pedro Almodóvar, as mais recorrentes tratam sobre
família, relações amorosas, solidão e sexualidade, quase sempre estabelecidas entre
personagens de sexualidades polimorfas. Menos recorrente em suas obras também está a
religião, especificamente a Igreja Católica, mas essa é vista como caricata ou punitiva. Esses
temas “em geral encontram-se entrelaçados e os relacionamentos se explicam por suas
oposições ou associações” (SANTANA, 2007, p. 142).
Outro ponto de destaque nas suas obras e que compõe o escopo do tema desse trabalho
é como o diretor mostra a sexualidade de seus personagens, sobretudo os queers, seja pela sua
disseminação e presença frequente na vida dos espanhóis seja por sua condição sexual. A
sexualidade, segundo aponta Santana (2007, p. 147), aparece nos filmes do Almodóvar como
“parte do conjunto que envolve desejo e regras sociais faz parte do jogo de coexistência entre
o proibido e o permitido” e acima de tudo a linha tênue entre o que é desejado e o que é
liberado. Para o autor,

O que mais se percebe nos filmes é a necessidade de realizar o prazer. E desde a
projeção até as atitudes físicas num mesmo plano e a busca por uma liberdade antes
cerceada, uma mescla totalizadora de afrontamentos diante das repressivas decisões
de consenso social (SANTANA, 2007, p. 147).

Seus personagens, em sua maioria, não são normativos. Desde a constituição corporal
e o figurino, eles se apresentam à margem. Inclusive a fotografia, como nos exemplos abaixo,
dos seus filmes é pensada para que esses personagens sejam vistos a partir dessa margem.

Imagem 1: Tina em A lei do desejo (1987)

Fonte: Extraído do filme pelo autor (2017)
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Imagem 2: Tina entrando na Capela, A lei do desejo (1987)

Fonte: Extraído do filme pelo autor (2017)

Percebemos essa perspectiva à margem de várias formas no seu cinema (tanto na
questão temática, como no enquadramento como se vê nas imagens) seja, para citar alguns
exemplos, na questão dos transexuais e da drag queen em Má Educação, na travesti machista
em Tudo sobre minha mãe, na presença da memória de Tina em A lei do desejo.
Essas relações dos personagens queers com o mundo presentes no cinema
almodovariano trazem para a tela ações sem julgamento de valor, reafirmando a capacidade
do diretor de tratar problemas de forma empática, mesmo que sejam temas polêmicos como
incesto, estupro e homossexualidade, além de consumo de drogas, assassinatos, fratricídio,
nudez, masturbação e psicopatia. Em suma,
O ponto é que Almodóvar dá voz aos marginais, confere-lhes protagonismo
em seus filmes. Desta feita, como personagens inseridos no sistema
cinematográfico de produção simbólica, eles podem enunciar a si mesmos,
partindo de uma determinada estetização da marginalidade, Almodóvar
deixa que os sem tela invadam (PIZA, 2008, p. 13).

Mesmo que o diretor trabalhe com personagens bem a margem dos padrões préestabelecidos pela sociedade, ele instiga na plateia uma empatia incomum a outros diretores,
tal empatia pode até beirar a compaixão, todavia não se sente pena dos seus personagens
imersos em dramas cotidianos intrínsecos às suas ações. Ele não se porta como juiz, carrasco
ou réu, nem tampouco passa esses sentimentos para o público, mas também não mostra o
desenrolar da trama de forma passiva. De todas os posicionamentos frente aos seus
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personagens, ele é, antes de tudo, cúmplice, como ele mesmo afirma “eu pertenço ao mundo
do pecado, da degenerescência” (ALMODOVAR, 2008, p. 22).
No papel de juiz e algoz infame, e metaforizada como regime ditatorial, está a Igreja.
Sua imagem e seu poder sobre a moral surgem em vários de seus personagens, quase sempre
de forma negativa. Maus Hábitos é um de seus filmes em que a trama é desenrolada sobre e
na igreja, mesmo que as freiras, principais personagens, sejam excêntricas e marginais. No
caso de Má Educação a igreja aparece personificada nos abusos sexuais do padre com os
alunos.
Mesmo que o tom irônico e provocador perpasse suas películas que trazem a religião
como mote, há filmes em que a igreja surge como uma presença salvadora. Tal acontece com
em Matador, com a personagem Berta que integra o Opus Dei, seja na imagem da Virgem e
Cristo na cabeceira da cama em Ata-me, ou ainda com o padre pedófilo em A lei do desejo,
cuja personagem abusada ainda vê na igreja um espaço de paz e em seus santos as curas das
chagas que o cotidiano lhe prega.
A igreja de Almodóvar não é a de Barcelona (...) que a cada levante
queimavam uma capela ou uma catedral. Ela é apenas um espaço de
devoção, não importa a quem. Sua trajetória de difíceis anos vividos em
colégios religiosos, além de ter contribuído para seu ateísmo, acabou por
libertá-lo parcialmente dos valores moralistas. E ele se livrou do mais
importe: o controle eclesial e a culpa. Com sua ausência, pôde fazer filmes
sem julgamento moral. (SANTANA, 2007, p. 149).

Os personagens marginais, o queer, a homossexualidade, o controle ou a ausência de
controle eclesiástico são apenas peças do quebra cabeça que compõem um conjunto de filmes
que carrega um pensamento sobre a constituição desses sujeitos e também sobre temáticas que
não são comumente debatidas dessa forma nos grandes roteiros cinematográficos.
Se em um primeiro momento da sua obra, os filmes têm como principal foco a
sexualidade, como acontece com as relações possessivas em A lei do desejo, no qual seus
personagens possuem relações obsessivas em um gradiente de drama e comédia alimentando
a trama dos filmes até Kika. No segundo momento da sua obra, as relações humanas e
afetuosas não são mais calcadas na sexualidade, essa perde o foco que agora se vira para a
afetividade, que “se subordinam à compreensão dos valores que cercam sentimentos de
aproximação amorosa entre as pessoas, cada vez mais em tom familiar ou de resgate pessoal
de afetos” (SANTANA, 2007, p. 151).
Acreditamos que essa guinada da sexualidade para os afetos esteja ligada a uma nova
postura do diretor, bem como ao contexto em que ele está inserido. Se antes ele responde a
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certo conjunto de normas por meio da transgressão, nesse segundo momento da sua obra ele
sutilmente subverte as normas e os discursos. Essa modificação torna-se importante à medida
que esse não dito, transforma as suas produções, bem como estabelece outro tipo de vínculo
com seu público, como o próprio diretor aponta,
Existem tantas ligações entre transgressão e a lei que tento até negar a
existência da lei. Luto para que ela seja ausente dos meus filmes. (...). Para
mim a transgressão não é um objetivo, porque implica um respeito, uma
consideração pela lei, coisa da qual sou incapaz. (...) Transgressão é uma
palavra moral; ora, não é minha intenção infringir qualquer norma, mas
apenas impor minhas personagens e seu comportamento. É um dos direitos,
e também um dos poderes, que um cineasta possui (ALMODÓVAR, 2008,
p. 37-38)

Estudar essa construção cinematográfica e como os seus personagens queers são
mostrados na tela, possibilita a percepção de seus discursos próprios e como esses tipos de
discurso resvalam e abrem espaços para que esses corpos sejam vistos nas sociedades. A
construção dos seus personagens, que aparentemente acontecem para além das suas mãos, é
uma forma de entender como eles querem/devem ser vistos.
Perceber os personagens desses filmes como uma forma de resistência às imagens e
discursos que são tropos nos cinemas mainstream é ver como se deu (e se dá) nas sociedades
contemporâneas um tensionamento das normas heterossexistas. Um caminho para se entender
e respeitar corpos tão dissonantes, mas nem por isso menos presentes e visíveis.

4.1 A LEI DO DESEJO OU UMA PERSPECTIVA ALMODOVARIANA DE
SUBVERSÃO

A lei do desejo (La Ley Del Deseo) é o sexto filme do diretor espanhol. Para a carreira
do diretor ele representa ao mesmo tempo um fim e um começo. Um fim porque é esse o
filme que encerra a fase representada pelo underground, pelo humor, o kitsch, o foco na
sexualidade. Após esse filme começa a sua segunda fase, onde o foco narrativo se vira para as
relações humanas e seus dramas cotidianos, com uma narrativa intricada de personagens à
margem do padrão. É também o primeiro filme do diretor produzido pela El Deseo, a
produtora que ele abriu com o irmão Augustin Almodóvar, o que de certa forma lhe
possibilita maior liberdade criativa tendo em vista que a produção do filme também fica, junto
ao irmão, a seu cargo.
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O filme é uma mistura de melodrama com thriller e referências do cinema de Alfred
Hitchcock. O núcleo da história discorre sobre o cotidiano de Pablo (Eusebio Poncela) e Tina
(Carmem Maura), irmãos. Na infância eles sofreram com o divórcio dos pais, motivado por
Tino, que antes de se tornar Tina havia sido menino e por influência do pai – com quem tinha
uma relação incestuosa – fez a troca de sexo quando eles fugiram para o Marrocos.
Pablo é um cineasta de renome na Espanha, e Tina é atriz de cinema underground.
Pablo tem um relacionamento com Juan (Miguel Molina). Estreado seu último filme, Juan
viaja para uma pequena cidade litorânea e abandona Pablo. Este por sua vez encontra na
criação, de roteiros e filmes, um meio de extravasar os sentimentos. Seu novo trabalho é a
produção de “A voz humana” de Jean Cocteau, protagonizada por Tina, com participação de
Ada (Manuela Velasco), a enteada de Tina.
Nesse entretempo, Pablo é vigiado de perto por Antônio (Antônio Bandeiras) até então
fã da sua obra e do seu trabalho. Pablo se deixa seduzir por Antônio, que diz nunca ter ficado
com homens, mas na primeira noite com Pablo já têm sua primeira relação sexual. Antônio se
torna um amante ora possessivo, ora contraditório.
Enquanto Pablo tenta, sem sucesso, se livrar de Antônio, Tina sofre por ter sido
trocada pelo pai. Como resultado desse sofrimento ela não se envolve com nenhum outro
homem. Ao sair de Marrocos, Tina vai para Paris e volta à Madrid para o enterro da mãe. Na
sua volta ela se relaciona com uma mulher, que a abandona junto com Ada, uma menina de 10
anos, a qual Tina adota como filha.
Depois de diversas brigas, Antônio e Pablo rompem, com a confissão de Pablo
afirmando que continua apaixonado por Juan e que irá vê-lo na cidade em que ele reside.
Fugindo da sua mãe, Antônio vai à cidade de Juan, e o mata jogando-o de um penhasco. Pablo
vai até a cidade e é apontado como um dos suspeitos do crime, porque Antônio usava uma
camisa igual à dele e o bolso ficou na mão de Juan.
Na volta para Madrid, Pablo passa em Jerez, cidade onde estava Antônio. Pablo acusa
e Antônio confessa ter matado Juan, como sendo a única alternativa deles ficarem juntos.
Pablo demonstra seu asco e seu ódio e tenta completar o destino. No meio da viagem as
lágrimas o impedem de ver uma curva e uma árvore e ele sofre um acidente que lhe causa
uma perda da memória.
A polícia começa a investigar Pablo pelo assassinato e descobre as cartas assinadas
por Laura P. (Personagem de um roteiro que Pablo está escrevendo) e descobrem também o
roteiro, o qual a Laura P. é uma personagem e possui as características físicas de Tina. Dada a

100

amnésia de Pablo, causada pelo acidente, todo o crime e seus desfechos ficam perdidos em
sua mente. Assim, Laura aparece como a principal suspeita, que ninguém consegue encontrar.
Antônio volta a Madrid enquanto Pablo está no hospital e se aproxima de Tina,
sabendo que ela era irmã de Pablo, enquanto esta não sabia nem dos acontecidos nem da
relação entre o irmão e o amante. Antônio aprisiona Ada e Tina em sua casa. Ao passo que
Pablo recupera a memória e tenta salvá-las servindo como moeda de troca para que elas
fossem libertadas. Os dois transam e Antônio se suicida frente ao altar da Virgem em chamas.
Na última cena, Antônio está nos braços de Pablo, metaforizando o amor sacrificado de Pietá,
obra de Michelangelo.

4.2 MEU CORPO, MINHAS DOBRAS OU TINA COMO OUTRO LUGAR

I'm beautiful in my way
'Cause God makes no mistakes
Lady Gaga

Como mencionado, nos filmes do Almodóvar o desejo é a pedra fundamental. Nesse
mais que em outros, o desejo é a pedra bélica, sobre a qual se constroem encontros e
desencontros, amor e ódio, nojo e indiferença sobre a mesma luz de um caleidoscópio
tecnicolor. A construção fílmica proposta por Almodóvar, como mencionado, tem suas
características peculiares presentes em sua obra, sobretudo através das suas personagens. No
que se refere ao feminino, as personagens são quase sempre associadas à uma extensa busca
por liberdade tanto de escolhas como de condutas, ou seja, as possibilidades delas de serem
donas dos próprios destinos.
Por meio dessa busca por liberdade, proposta nas personagens e forte elemento de
Tina, é que há certo desprendimento do sentimento de culpa e/ou uma subversão de qualquer
processo de censura. Ela age conforme o que espera de si mesma, utilizando a si como única
alusão ética e moral. Assim, é tanto o conjunto de práticas de si executadas por Tina, como
também a satisfação de seus próprios desejos que a tornam autêntica.
Ao se portar dessa forma, Tina opta por suas experiências em detrimento de qualquer
processo de julgamento e/ou classificação dos seus atos. Ou seja, seu corpo é que media suas
experiências e é seu processo ético o responsável por suas escolhas em uma estetização da sua
própria existência.
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Dessa feita, a personagem se porta como uma artesã de si mesmo, possuindo um
conjunto de técnicas de si por meio das quais executa transformações na sua constituição
como sujeito (FOUCAULT, 1984). No seu processo próprio de subjetivação ela estabelece (e
denota) as relações estabelecidas com o conjunto de valores, normas e regras, mas submete-se
a eles unicamente por meio de seu processo ético próprio, resistindo a esse código moral
culturalmente estabelecido.
Ao que Tina centraliza-se enquanto sujeito da experiência e da realização dos próprios
desejo, o seu corpo torna-se o locus a partir do qual é viabilizado todo processo de experiência
sensível, ou seja, o local onde ela é capaz de se conformar, subverter e executar suas
aspirações.
Considerando, baseados em Butler (2002) e Foucault (1979), que não há um corpo
anterior ao discurso, mas que o corpo é tanto o lugar de inscrição das normas e também onde
acontece a sua efetivação, a materialização desse corpo acontece apenas como resultado
produtivo do poder.
Assim, em Tina, a pele e o pelo não são superficiais, é onde se concentram os sensores
táticos transmissores de sensações e prazer sexual, ao mesmo tempo em que estão
intimamente ligados com mente e coração na formação de seres que antes de respirar, amam,
e por isso fazem do seu corpo o caminho mais certeiro para o orgasmo, ostentado e fetichista
no jogo voyeurista praticado pelo diretor, levando à empatia, à autoidentificação e
cumplicidade dos espectadores.
Ainda no começo do filme, enquanto Tina, Pablo e Juan celebram em um bar o
lançamento do filme de Pablo, um fotógrafo tenta uma foto de Tina que está sentada um lance
de escada acima. Ela é enfática ao declarar “não vá fotografar as minhas rugas” (Tina,
07’32”). Já nessa primeira sequência temos, em duplo sentido um indicativo de como será o
desenrolar da personagem no decorrer do filme. Seu corpo está à mostra, mas nem todos
podem ver, a ligação entre público e privado é tênue e desconstruída, a curiosidade precisa dar
lugar ao respeito. Ainda nessa cena, o fotógrafo afirma “soubemos que virou lésbica”, algo
que lhe atiça a raiva e ao que Pablo responde “se todos os homens fosse como tu, até eu
viraria” (Pablo, 07’43”). Esses apontamentos já indicam o decorrer da trama, do desenrolar da
vida da personagem, alguém cujo corpo provoca um estranhamento, exatamente porque, em
sua constituição a ordem é deslocada e denunciada.
Em outra sequência, tempos depois, Tina e Ada andam na rua quando Tina aponta
para o Instituto que ela estudou quando criança. De certa forma, rever e passar por algo tão
importante ao seu passado é uma ligação dela com quem ela foi e uma ligação com seu futuro.
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O lugar continua o mesmo, inclusive com a mesma passagem falsa no muro, mas Tina não.
Tudo nela é diferente, menos a memória. O tempo se dobra em si mesmo na sua própria
constituição, passado, presente, são apenas dimensões que se ligam e se (des)dobram ao
infinito, o estabelecimento da caosidade.
Embora a ação de passar na frente do instituto e entrar pela passagem do muro seja
uma repetição, essa repetição traz diferenças singulares. O tempo e o corpo, elementos
presentes na constituição da subjetividade, são diferentes, sintetizados. O presente posto em
ação no filme é uma síntese que, como aponta Deleuze (2000, p. 81), “constitui o tempo como
presente vivo e constitui passado e o futuro como dimensões deste presente”.
Sua entrada na capela pela passagem no muro já denota duas coisas, segundo
acreditamos. Primeiro que ela sempre teve uma postura marginal, como é indicado pelo
próprio enquadramento, exemplificado na Imagem 2, deste capítulo. Segundo que sua entrada
sempre foi de assalto, furtiva. Suas formas de entrar e sair do instituto indicam que houve,
quando ela era criança, e que há, uma indisposição quanto à sua figura, seu corpo, seus
desejos, suas performatividades. E, mais ainda, ela estabelece uma dobra entre o passado e
presente, fazendo a memória e o passado dobrar-se sobre o presente.
Entrar na capela do instituto é uma forma que ela encontra de acessar suas memórias.
Ela já entra cantando uma música que está sendo tocada ao piano fora do espaço diegético. Ao
se aproximar da câmera e do espectador começamos a perceber que no piano há um padre. O
padre, visivelmente impressionado com a voz de Tina, mantém-se impávido frente ao piano e
concentrado na sua ação. Na imagem há uma visível inversão dos papeis, criado pelo jogo de
luzes. Um rompimento ao que se imagina. O padre, tido como ser iluminado e fica no canto
escuro da tela, ao passo que Tina, que naturalmente é um ser estranho à natureza, criação do
homem e não de Deus, que tem a luz. Natureza, religião e cultura têm seus pressupostos do
que é natural, normativo e criação divina bagunçados e deslocados.
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Imagem 3: Tina na Capela, A Lei do Desejo, (1987)

Fonte: Extraído do filme pelo autor (2017)

No diálogo que se segue na cena, Tina nos apresenta seu passado. Seu passado já
indica quem ela se tornou, quem ela é, quem ela quer ser.
TINA: Quando criança, cantava no coral (pausa) É a única coisa que sinto
saudades.
PADRE CONSTATINO: Você me lembra muito um menino que também
cantava no coral.
TINA: Padre Constantino, sou eu.
PADRE CONSTANTINO (assustado): Você? Não pode ser!
TINA: Sim, pode.
PADRE CONSTANTINO: Você mudou muito
TINA: Não acredite, no fundo ainda sou a mesma

A partir desse diálogo temos um indicativo da personagem de que suas modificações
corporais são desimportantes. Embora, saibamos veementemente que ela não é a mesma, ela
insiste em afirmar que continua a mesma. Rompendo com a estereotipagem essencialista de
uma configuração corporal entre o que é natural e biológico e o que foi construído
farmacopornograficamente no decorrer da sua vida, Tina não apenas indica que o seu corpo
não modifica quem ela é, como também que existe uma subjetividade e um sujeito antes
mesmo de todo esse processo médico, mesmo que esse sujeito e sua subjetividade estejam em
constante mutação. Embora não tenhamos indicativos, no decorrer da trama se ela vivia bem
com seu corpo masculino ou se o vive com seu corpo feminino, sua transexualidade é apenas
um dos elementos que a compõe, mas não o mais elementar. Sua diferença, não se cristaliza,
mas se finda.
Pablo, em um de seus papéis inspirados na irmã, a descreve como,

104

Olhos expressivos e cor de mel. De estatura mediana, mas atraente. E tem
um belo sorriso. Laura tem uns 40 anos. E sonha em fazer uma cirurgia
plástica. Tem uma perna de pau e vive num farol. Retirou-se ali para vingarse, mas não imagina que desta vingança ela é a única vítima (A lei do desejo,
01:09:55).

Embora, saibamos que a descrição acima apresentada é de Laura P., uma personagem
que Pablo cria para que Tina represente, a personagem é aquilo que Pablo vê em Tina. As
características estão para além do físico. A cirurgia plástica é apresentada como um sonho de
Tina, exposto por ela tão logo Pablo a convida para o papel. Não obstante, a sua perna de pau,
é para nós, uma metáfora de como seu corpo transexual se constitui. Ela tem diferenças e
essas diferenças a fazem singular. Ela não se encaixa no padrão, mas o denuncia.
Tina não nasce mulher, sua feminilidade é adquirida por meio da sua
performatividade. Seus atos, seu corpo (com seios e vagina), sua vestimenta e seus aspectos
físicos indicam uma desconstrução do que é ser mulher e do que é ser homem, o que derruba
por terra os argumentos essencializantes de gênero, por exemplo, conforme aponta Judith
Butler (2000). No desenrolar da trama é que nos descobrimos frente a uma mulher, que antes
era homem e que quando mulher é bissexual, rompendo com a perspectiva de que a
configuração corporal (sexo) é ligada à estrutura social que o rege (gênero) e que estabelece
seu conjunto de práticas (desejo). Esse romper com a heterossexualidade compulsória
(BUTLER, 2013) é que faz de Tina tão singular.
É nisso que está, também, seu potencial subversivo. Ela é, para usar um termo da
Guacira Louro (2004), uma “viajante pós-moderna”. Seu estar em trânsito inaugura um corpomargem, um corpo heterotópico. Seu corpo e sua forma de sujeito são “próprias, divididas,
fragmentadas e cambiantes” (LOURO, 2004, p. 13).
No filme, Tina é a única que realmente tem o poder da verdade em si. Suas revelações
são feitas no decorrer do tempo da trama e é somente por ela e seus discursos que
conseguimos acesso a sua história. Sua história é contada em pequenas partes e só no final da
trama é que conseguimos acesso ao todo, a quem ela é. Ela diz que foi abandonada pelos dois
homens que teve na vida: o pai e o padre Constantino, ambos seus guias. O padre como guia
espiritual, o pai como guia para a transição sexual do corpo.
O seu desejo por liberdade e sua autonomia não são suportadas pelos outros, logo a
abandonam. O domínio que ela adquire do próprio corpo serve para tanto para mostrar que ela
que é dona do próprio destino, como também que a masculinidade não está pronta para
receber e lidar com essa situação, que deveria ser natural. Se, em outros casos na filmografia
de Almodóvar, como Mulheres à beira de um ataque de nervos (1988) e Julieta (2016), o
105

abandono resulta em uma dor, desilusão e o descontrole emocional, em Tina se mostra um rito
de passagem, uma consagração. Significa dizer que, enquanto nos outros filmes o amor causa
uma dependência das mulheres com os homens, que resulta em uma dependência afetiva, em
A lei do desejo, o desejo, que supera o amor, é canalizado para algo mais importante: o si
próprio.
Tina também foi abandonada pela mãe de Ada, uma ex-modelo que a deixa para
namorar um fotógrafo. No filme, Tina é uma mulher trans, enquanto a ex-companheira é uma
mulher cis. E aí, há um jogo interessante: Bibi Ándersen, a atriz que interpreta a mãe de Ada é
mulher trans, enquanto Carmem Maura, que interpreta Tina, é uma mulher cis. Essa inversão
de papéis, desestabiliza os simulacros do que é ser mulher e do que é ter um corpo bio. No
jogo entre as duas atrizes e as duas personagens, as posições assumidas são desestabilizadas,
deslocadas, reestruturadas e desestabilizadoras, deslocadoras e reestruturadoras. Os
essencialismos são postos em jogo em prol de uma performance (aqui no sentido de uma
interpretação) e nessa estratégia entre o que é real e o que é ficcionado, temos duas propostas
de feminilidade distintas e distantes, mas que em nada devem uma à outra.
Isso fica ainda mais evidente quando a mãe de Ada tendo reaparecido queira levá-la
embora junto com o novo marido e Ada nega-se. Para a menina, a mãe a abandonará outra vez
ao passo que Tina nunca o faria. A maternidade, principal característica naturalizada como
sendo feminina perde seu centro. A personagem que é mãe biológica e cis é mostrada como
incapaz (ou ao menos ineficiente) de cuidar da filha, enquanto Tina, que antes era um homem,
não só é capaz, como também tem o afeto da criança.
Ela é mãe. E é mãe como qualquer uma outra. Ela adota porque subverte e não porque
não tem útero. Ela adota porque Ada, criança, precisa. Ela adota porque não carece de
julgamento da sociedade sobre ela, mas antes da sua própria verdade, proveniente da sua autoanálise. E é aí que está a sua ousadia, porque nesse seu novo lugar/espaço de subversão, ela
denuncia “com maior clareza e evidência, como as normas são feitas e mantidas” (LOURO,
2004, p. 18), desconstruindo inclusive a si mesmo.
Desse relacionamento lésbico, ela adota Ada. E mais uma vez suas práticas denotam
um rompimento. Ela, que era homem, torna-se mãe. Os laços consanguíneos determinantes
para a família e que serve como um dos discursos que mantém o dispositivo da sexualidade,
ao que tange aos filhos e legítimos e ilegítimos, como menciona Foucault (2004), não são
mais suficientes.
A peça em que Tina será dirigida por Pablo, é A voz humana de Cocteau. Nela, uma
mulher no palco fala ao telefone com um amante perdido, que permanece todo o tempo
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inaudível e invisível. É uma metalinguagem da própria história de amor incestuosa de Tina.
Nas cenas que se vê da peça A Voz Humana no filme, o diálogo da personagem que ela
interpreta e da Tina se confundem, é a oportunidade que de Tina, na reprodução da peça de
Cocteau, de expressar seus sentimentos por ter sido abandonada. Em sua atuação, Tina
encontra um jeito de ter para ela os corpos que lhe abandonaram, o pai e a mãe de Ada. Esse
jeito é através da voz transmitida pela linha telefônica, tal como acontece na peça de Cocteau.
Após o ensaio da peça de teatro, A Voz Humana, que Tina e Ada serão dirigida por
Pablo, seguem os três para casa a pé caminhando na rua. A certa altura, Ada tira os sapatos e
vai no colo de Pablo. Na imagem, temos na tela uma família presente e frequente no
imaginário popular e nas telas de cinema.

Imagem 4: Tina, Pablo e Ada. A lei do desejo (1987)

Fonte: Extraído do filme pelo autor (2017)

Como mencionado, a questão da família e suas constituições são comuns nos filmes
do diretor. Nesse exemplo em específico, há uma desestruturação desse conceito de família,
que naturalmente desloca as posições de sujeito, suas determinações e também suas
invocações performativas. Tina, na figura de mãe impressionada com a filha adotada de uma
ex-namorada, se admira com a felicidade do irmão em ser um suposto pai pelo menos por
alguns minutos. A ação de todos os personagens, cada um à sua forma, inauguram novas
formas de ser e de se relacionar entre si, inclusive como família.
Nessa mesma sequência há uma cena em que Tina toma um banho de mangueira no
meio da rua, a ação denota um orgasmo que os outros personagens aparentemente não podem
ter. Um orgasmo de quem se liberta, tanto do calor quanto também das convenções
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estabelecidas: seja de ser mulher e molhar a roupa na rua, seja de ter o coito espalhado pelo
rosto.
Imagem 5 e 6 – Tina e seu orgasmo, A lei do desejo (1987)

Fonte: Extraídas do filme pelo autor (2017)

A personagem joga com o imaginário popular. Quase pornográfica a câmera voyerista
aponta para um orgasmo que ninguém mais tem acesso. O texto, em espanhol, deixa ainda
mais clara a intenção. Nele, Tina afirma a plenos pulmões: “rega-me, rega-me”. Ademais, há
ainda uma explicitação do acesso dela, enquanto mulher, ao que é socialmente negado: o
orgasmo. Embora, como afirme Preciado (2014), nossa sociedade se mantenha a partir dessa
partícula, ele é quase sempre do homem e no filme o orgasmo metafórico de Tina serve como
uma espécie de apossamento, de tomar para si, denunciando, assim como o faz as
heterotopias, uma falsa ordem instituída.
Além disso, o corpo de Tina tem uma reversão da sua genitalidade. O orgasmo até
então relegado somente as genitálias, ganha na boca um novo espaço. Seu corpo agora tem
apenas órgãos, o organismo se desfaz e o ponto de prazer centraliza-se em outro lugar: a boca.
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É na boca que ela tem acesso ao orgasmo negado, uma dupla subversão do ser, da prática e do
exercício da sexualidade. É tornar-se heteropia, ao subverter lugares, espaços e organizações
dentro e sobre o próprio corpo.
Tina não vive no espaço neutro e branco determinado pela sua invocação
performativa. O seu espaço/lugar corporal se constrói à medida que ela promove resistência,
que aplica sobre si mesmo as constantes vontades e que responde eticamente e esteticamente
às invocações, aos atos de fala que lhes são determinados. E é isso que a transforma em uma
heterotopia, que a inaugura como um “espaço quadriculado, recortado, matizado, com zonas
claras e sombras, diferenças de níveis, degraus de escada, vãos, relevos, regiões duras e outras
quebradiças, penetráveis, porosas (FOUCAULT, 2013, p. 13).
Nessas práticas sobre si mesmo, como as cirurgias plásticas, o silicone nos seios, o
fazer a sobrancelha, o deixar o cabelo crescer, a cirurgia de ressignificação da sua genitália,
que Tina, ao estabelecer seu trânsito apaga e neutraliza as posições de sujeito que lhes são
determinadas pelo dispositivo da sexualidade e do sistema de sexo/gênero. Aí é que ela
estabelece um “contraespaço” e ao viver denuncia binarismos e ontologias do que é
natural/cultural, do que é ser bio/trans, do que está determinado como homem/mulher e
homo/hétero.
Sua “readequação” corporal também não é suficiente para determinar seu desejo. A
“correção” do seu desvio não é só subvertida como também lhe dá mais força para essa
constituição do sujeito. Ao fazer a cirurgia para se “tornar” mulher, por solicitação do pai,
presume-se, com base nos discursos da sexualidade, que ela a partir de então terá desejos por
homens, mas não! Deles ela cria asco e então passa a ter relações com uma mulher.
Nesse processo, ela denuncia a suposta ligação entre corpo e desejo. Entre o
sexo/gênero e as relações a serem estabelecidas. Seus comportamentos e sua performance não
são determinadas pelas suas formas corporais. Os parâmetros são rompidos e com eles a
vontade dela de se tornar aquilo que ela espera ser, não o que esperam que ela seja. Suas
práticas de si e seus atos performativos denunciam e desconstroem a ligação entre desejo e
corpo, criando uma heterotopia que não só denuncia a falsa organização da sociedade
(pautada em um binarismo) como também abre possibilidades, inaugura espaços e instaura
novas formas.
Sua história é uma desconstrução ao Édipo, subvertida a ordem dos personagens, ao
invés de apaixonar pela mãe, Tina, enquanto Tino, apaixona-se pelo pai, instaurando uma
nova experiência, incluindo nos signos da cultura novas possibilidades, novas performances
possíveis. Ela, passiva, cedeu aos desejos do pai, inclusive ao alterar o próprio corpo, para
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enquanto mulher, gênero feminino, manter relações com mulheres. Tais ações levaram-na a
exilar-se dadas as suas subversões aos códigos de gênero, desestabilizando o tradicional
conceito de masculinidade, através da transformação do corpo e da identidade de um menino
em uma figura feminina.
Tina também cuida da filha de sua ex-amante, Ada, e corresponde muito bem ao seu
papel materno. Ela enfatiza sua feminilidade por meio das roupas e querer esconder a sua
idade, por exemplo, com um face lifting. Ela é histérica e se emociona facilmente. Mas,
novamente, estas são características apenas tradicionalmente atribuídas a mulheres.
Almodóvar torna Tina desafiante de tais categorizações, dando-lhe um temperamento
complexo: ostensivamente feminino, ela não hesita em manifestar sua virilidade quando
necessário. Ela combina feminino e características masculinas, transcendendo as barreiras de
gênero.
Em suma, Tina possui a mesma forma para suas performatividades, ela é uma
composição de homem e mulher, hétero e homo, bio e trans, um meio termo. Mesmo que a
narrativa dê como pressuposto que ela já tenha feito o processo médico de readequação de
sexo e não tenha mais a genitália masculina, ainda existem características masculinas na sua
experiência da sexualidade, nesse sentido seu lado masculino ou feminino afloram mediante a
circunstância em que ela se encontra.
A luta de Tina é para construir uma persona verdadeira e singular. A transformação do
corpo e sua própria construção pessoal implicam a sua tentativa de invalidar oposições
binárias e para formar uma unidade sem precedentes, o uno extraído do todo, a validação da
própria experiência. Em duas conversas de Tina, com o padre e seu irmão, ela declara
repetidamente que suas memórias são tudo o que ela tem, como ela afirma em dois momentos
(na conversa com o padre, 21’29”; e na briga com o irmão, 46’40”). Seu passado é único. É
como ela mantém as memórias de si mesma, tanto de Tino quanto de Tina, por meio dos
locais onde ela conviveu como Tino e por meio das suas próprias fotos.
Sua sexualidade é geralmente a de uma fêmea. Através de sua narrativa, ela provoca a
imaginação dos espectadores e lhes permite vê-la como um menino traumatizado. Oscilante
entre a memória e a condição atual, Tina mais uma vez indica que orientação sexual não é
algo inerente e inviolável, como os discursos a sexualidade inseridos e gerados na cultura que
tentam nos fazer acreditar.
Tina, sendo um transexual, incorpora características de ambos os sexos e está em
posição para ter uma vista panorâmica, uma ideia mais completa da definição de desejo. A
partir deste ponto de vista privilegiado, ela tem o direito de procurar e conseguir orgasmo
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figurativo e surge como a única personagem capaz de apreciá-lo plenamente. Ela é a única
que explode as barreiras entre as categorizações de artifício e realidade, homens e mulheres,
gays e heterossexuais.
A personagem de Tina é uma subversão do romantismo, no que tange ao gênero
cinematográfico, ela que possui todos os indícios de ser a personagem que traz o romance e
seus enlaces para a tela não o faz, antes, porém, sofre com condição de ter sido explorada
sexualmente pelo pai e decide não se entregar a outros homens.
Mas isso não a impede de ser e continuar sendo. Apenas explicita a ordem instaurada
de que o homem pode vagabundear enquanto a mulher deve permanecer passiva. Nesse
momento, Tina explicita aquilo que demoramos para ver, aquilo que está inscrito nos corpos
homens e corpos mulher da nossa sociedade. Essa “ilusão” desse espaço tão meticulosamente
organizado que são os papéis do ser homem e do ser mulher.
Tina, com o corpo heterotópico que tem, parece também se portar como um livro
aberto. Sua verborragia e discursos alimentam o espectador com aquilo que ela parece sentir.
Mas, por sua posição heterotópica, parece deixar sempre algo de fora. Sempre com um “quê”
de falta, uma esfinge que devora aqueles que não a decifram e acaba por devorar a todos.
Devora porque não é possível alcançarmos o seu corpo. Devora porque suas dobras
tencionam, sobrepõe e flexibilizam sobre si e mesmo com um “olho vibrátil” não
conseguiremos nunca alcançar a dimensão completa do corpo, porque ao fazermos
poderíamos incorrer em um aprisionamento, que ela nunca seria capaz de suportar.
Nas partes finais do filme, após Pablo ter sofrido um acidente e perdido a memória,
Tina revela mais uma parte da sua história. Não por si, mas porque o irmão precisa. Ela entra
no quarto de hospital se apresentando à Pablo. Então ela começa a contar toda a história. Ela
é, nesse momento, a memória dela e também a de Pablo. A cena, aparenta ser tanto essa
recuperação da memória, como também um espaço dela para que enfim saibamos quem ela é,
pelo que ela passou. O que a tornou assim. Inclusive das coisas que ela nunca havia contado
pro próprio irmão, como ela mesmo afirma “Pablo, há coisas de que nunca falamos
(01:15’24”)”. Sobretudo do caso com seu pai e seu processo de readequação do sexo.
Pablo, pela falta de memória não lembra que ela havia sido homem, ao que ela afirma
“sua memória me deixa sem passado (01:16’11”)”, por isso ela pega as fotografias de quando
eles eram crianças para mostrar-lhe.
Imagem 7 – Tina e Pablo no hospital, A lei do desejo (1987)
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Fonte: Extraída do filme pelo autor (2017)

O diálogo aponta ainda mais para essa modificação da materialização do corpo, para
suas mudanças, para o que ela foi, é e será.
TINA: Pablo, há coisas de que nunca mais falamos. Fui culpada da
separação de nossos pais. Estava tendo um caso com papai. Um dia, mamãe
descobriu. Pode imaginar.
PABLO: Então, vocês foram ao Marrocos?
TINA: Sim. Vivemos alguns anos e fomos muito felizes. Até que me deixou
por outra mulher. Jamais o perdoei. Nunca mais consegui ficar com outro
homem. (...). No princípio eu era menino. Um tempo depois que cheguei a
Marrocos com papai, eu mudei de sexo. Havíamos decidido antes de ir.
PABLO: Qual dos dois decidiu?
TINA: Não importa. Ele queria isso e eu era louca por ele

Aqui, Tina denota que corpo e seu sujeito não são mais fixos. A sacralidade do corpo,
presente e imanente nos discursos religiosos não é suficiente. Seu corpo heterotópico pode ser
adequado à outras formas para assumir suas novas possibilidades de sujeito. Segurando o
retrato de quem ela era, ela resgata um passado, uma memória de quem ela foi e não mais
será. O retrato em preto e branco contrasta com suas unhas vermelhas, o passado, o presente e
o futuro (a recuperação da memória de Pablo por meio das memórias de Tina) contrastam em
um mesmo enquadramento, uma síntese do tempo que se dobra em si mesmo.
O desejo sexual também é totalmente subvertido, heterotopizado no corpo de Tina.
Seu passado incestuoso, seguido da sua parte lésbica e sua performatividade como bissexual,
deslocam a cadeia entre biológico-sexo/gênero-desejo sexual. Tina, afirma nos ditos e não
ditos que seu desejo e seu corpo não precisam ser simplistas, binários, heterossexuais. Seu
desejo, assim como seu corpo, escapa às normas, aos dispositivos. Os diagramas das
sexualidades e das categorias não são suficientes para suas formas de posicionamento.
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A esse respeito, Butler (2003), questiona, na esperança de nos fazer pensar sobre as
categorizações das nossas sociedades, desses diagramas que nunca serão suficientemente
capazes de abarcar todas as experiências dos sujeitos dada sua complexidade. Para a autora,
Em que medida as práticas reguladoras de formação e divisão do gênero
constituem a identidade, a coerência interna do sujeito, e, a rigor, o status
auto-idêntico da pessoa? Em que medida é a “identidade” um ideal
normativo, ao invés de uma característica descritiva da experiência? E como
as práticas reguladoras que governam o gênero também governam as noções
culturalmente inteligíveis da identidade? Em outras palavras, a “coerência” e
a “continuidade” da “pessoa” não são características lógicas ou analíticas da
condição da pessoa, mas, ao contrário, normas de inteligibilidade
socialmente instituídas e mantidas. Em sendo a “identidade” assegurada por
conceitos estabilizadores de sexo, gênero e sexualidade, a própria noção de
“pessoa” se veria questionada pela emergência cultural daqueles seres cujo
gênero é “incoerente” ou “descontínuo”, os quais parecem ser pessoas, mas
não se conformam às normas de gênero da inteligibilidade cultural pelas
quais as pessoas são definidas (BUTLER, 2003, p.38)

Os questionamentos apontados por Butler resvalam na materialização corporal das
performatividades de Tina. Suas ações e sua constituição corporal denunciam a norma,
desestabilizam as noções de corpo, de pessoa, de sexo e gênero. Seu fazer-se, vai na
contramão das suas invocações performativas e, mais do que provocar pena, ela incita certa
empatia. Uma diferença que não quer ser assimilada, nem tolerada, apenas respeitada e,
sobretudo, nas suas próprias palavras, não ser tratada como um “fenômeno”.

4.3 PABLO, O PRÍNCIPE DO CONTO DE FODA
Vocês são jogo do bicho,
Eu sou a bicha do jogo
Rico Dalasam

Já na primeira sequência do filme, quando ainda não temos informações suficientes
sobre o desenrolar da trama e seus personagens, temos acesso à um soft porn, gravado com
uma câmera voyerista, que se desenvolve a partir de um ator que está em um quarto e segue
ordens de uma voz masculina que se porta fora do espaço diegético. A voz off, aparentemente,
dirige o personagem ordenando-o que pratique ações sobre o próprio corpo: como se esfregar
no espelho e masturbar-se. E no desenrolar da cena ele ordena “não me olhe, você está só”
(02’06”). A cena segue até que temos acesso à voz off na tela: é um estúdio de gravação com
a presença de dois dubladores responsáveis pela voz do diretor e do jovem.
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O jogo de cena explicita uma relação sexual por meio do texto. Ator e diretor mantémse transando sem que um contato físico seja efetuado. A contrasseualidade apresentada nessa
sequência já denota certo deslocamento do prazer, antes relegado aos órgãos sexuais, agora
posiciona-se nos órgãos de sentido (ouvido e olho). O organismo se rompe, as funções dos
órgãos são destituídas, outras funções lhe são atribuídas, nesse momento os órgãos se rebelam
contra a sua organização, contra o organismo (DELEUZE, GUATTARI, 1996), é a criação de
uma heterotopia por meio de um CsO. Deslocar o prazer do que foi determinado, segundo a
natureza, como seu ponto principal (as genitálias) aponta para um reposicionamento quanto as
práticas sexuais, inaugurando o corpo como “o espaço político mais intenso para levar a cabo
operações de contraprodução de prazer” (PRECIADO, 2014, p. 13).
A construção da cena, a qual temos acesso pelo ponto de vista do diretor, nos
apresenta um personagem que pede para ser penetrado. Mesmo que ele reclame que aquilo
não foi combinado, sua posição de passividade diante da câmera consuma a sua passividade e
a penetração. Tanto o aparato cinematográfico, quanto a posição do espectador, aparentam
uma postura ativa, estabelecendo a posição do ator filmado como uma figura passiva. Assim,
a estrutura sexual mantida é deslocada (mulher passiva e homem ativo) e heterotopizada na
qual tanto a posição passiva, quanto a ativa são masculinas.
Mais ainda, ao subverter essa expectativa de uma performatividade de gênero
(homem/mulher e ativo/passivo), mostrando seu caráter fictício, tanto Pablo quando
Almodóvar destituem a ligação supostamente pré-discusiva e natural, presente na ideia de
equivalência entre o sexo/desejo/corpo.
Nesse trecho que vemos da obra do Pablo, temos também um indício da sua
constituição enquanto sujeito, na qual as categorias de “masculino” e “feminino” não são
rígidas ou ligadas a corpos homens e corpos mulheres, a partir de uma visão essencialista, mas
são variantes, cujas performatividades alternantes e múltiplas têm estabelecidas as relações de
poder e resistência que lhes são imanentes.
Seguindo na cena, uma vez pago, o ator beija as notas e é ordenado que tome banho e
vá. O corte seco já nos mostra diante de uma bobina de filme de cinema. O conto de foda
acaba e é apenas uma amostra do que viria no decorrer da trama. Aí é que percebemos que as
primeiras sequências são na verdade um trecho de um filme dirigido por Pablo.
À primeira vista, o jogo apresentado entre ficção (filme de Pablo), com ficção (filme
de Almodóvar, A lei do desejo) e realidade (da vida dos personagens gays) retira as linhas
divisórias entre um e outro. A proposta, acreditamos, é deslocar essas fronteiras e instalar-se
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nela. Nesse primeiro momento, obras, autores e atores confundem-se, dobram-se em si
mesmo. A caosidade se instaura no estabelecimento de uma perspectiva nova, heterotópica.
Ao transportar os espectadores da cena que se passa na tela para a sala de cinema,
onde se exibe o filme, nos faz questionar a forma estabelecida entre a realidade e ficção.
Rompe com esse posicionamento e desconstrói inclusive a formatação do cinema como obra
de arte, ultrapassando um dos seus pontos principais a capacidade de esconder que é uma
falsa dimensão da realidade, ou seja, uma cópia do real, tal como proposto por André Bazin
(1991). Mesclar essas duas dimensões: do cinema e realidade, ficção e vivência, opera no
filme uma nova dimensão que nos possibilita analisar esses personagens, uma vez que assim
temos tanto os personagens, quanto próprio filme, como um conjunto de simulacros.
Sobre os simulacros, Deleuze aponta,
O simulacro implica grandes dimensões, profundidades e distâncias que o
observador não pode dominar. É porque não as domina que ele experimenta
uma impressão de semelhança. O simulacro inclui em si o ponto de vista
diferencial; o observador faz parte do próprio simulacro, que se transforma e
se deforma com seu ponto de vista (DELEUZE, 1969, p. 264).

Assim, o simulacro já inclui em si mesmo o observador enquanto um dos elementos
necessários. No filme, a deformação do simulacro adiciona uma dimensão: a fronteira. E pelo
ponto de vista do expectador, esse acréscimo é que é elementar para considerarmos como uma
heterotopia, tanto a cena do filme como também os personagens nela envolvidos: o ator, os
dubladores e Pablo.
Seguindo na trama, Pablo está com Tina e cercado por repórteres. A jornalista
pergunta sobre seus próximos trabalhos e também se ele irá dirigir A voz humana no teatro, ao
que ele afirma que sim. Perguntado sobre seus planos ele afirma: agora somente tomar um
porre (7’46”). Personificar a realidade de quem trabalha, mas também comemora adiciona à
Pablo a carga de naturalidade responsável por explicitar uma certa proximidade do
personagem com o expectador. Possibilitar essa empatia, natural nos filmes do Almódovar,
faz com que nos vejamos no lugar do personagem e também o contrário.
O elo entre realidade e ficção denota: eu estou vendo ou sendo visto. A singularidade
promovida pelo simulacro tanto aproxima o personagem de nós (espectadores), mas ainda
assim garante que ele não consiga – naturalmente – chegar até nós, como também garante que
nós nos aproximemos dele. Em suma, tanto o personagem quanto o espectador ficam a meio
caminho um do outro, na fronteira entre realidade e ficção, sejam os espectadores gays ou
heteros.
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Em outra cena, Juan chega à casa de Pablo. Ao fundo ouvimos Maysa cantando Ne me
quitte pas. A certa altura, após ser cobrado por Juan por não ter se despedido, Pablo afirma
“Não tem culpa de me amar e nem eu de te amar”, livrar-se da culpa de amar um sujeito do
mesmo sexo é uma forma de estabelecer um contraposicinamento sobre o que se convenções
sobre relações amorosas. Não obstante, explicitar tais personagens (Pablo e Juan) como
apaixonados um pelo outro também rompem com o estereótipo do gay engraçado presente no
cinema, como aponta Nazário (2007) ou do seu viés decadente como elucubra Russo (1987).
Ne Me Quitte Pas. A música de Jacques Brel, interpretada pela Maysa Matarazzo,
conta a história de uma mulher apaixonada que larga tudo, até as ações mais primárias, como
chorar caso seu amado volte e, para tanto, promete-lhe até um país onde um amor será rei.
Além disso o título e o refrão são uma súplica, “não me deixe só”. O exagero na cena de
despedida e a meia luz intensificam a dramaticidade. Mais que tudo, Juan mencionar que eles
nunca se acertam traz os dramas cotidianos do casal gay para a tela. Ademais, Pablo fala “não
tem culpa de me amar...e nem eu de te amar” (11’52’’), em uma clara referência à literatura
romanesca do XVI que poderia sem faltar em nada ser dito por Julieta a Romeu.
Dar à um casal gay esse ápice de coragem e de dramaticidade na trama não só
subvertem a questão do romance no cinema (e também na literatura) como também
desmarcara a representação estereotipada dos personagens gays no cinema.
Há que se perceber uma outra dimensão dessa mesma cena. O texto de Pablo, sobre a
questão da culpa, também redimensiona as questões relacionadas ao amor romântico,
fantasiada por certa hipocrisia da moral burguesa e presente na literatura e no cinema. Embora
haja certo sofrimento quando Pablo fala “esquecerei com o tempo”, a afirmação já aponta que
o amor não é de todo indestrutível. Assim, no filme, os personagens se igualam a qualquer
casal hetero, ao mesmo tempo que é explicitado que eles nunca serão iguais. Em suma, estar e
se posicionar fora da ordem heterossexual ao mesmo tempo que mostra a existência dessa
norma, a denuncia.
Duas sequências à frente vemos Pablo em uma entrevista a um programa de TV. É o
momento em que temos acesso ao personagem falando de si mesmo. Muito embora haja
novamente um jogo de ficção e realidade. A transcrição abaixo da entrevista aponta o
posicionamento do Pablo:
REPÓRTER: o que pediria a uma pessoa que ama?
PABLO: Que não fosse as festas e ficasse em casa para me contar as fofocas.
Não interrompa quando eu escrevo, leia os mesmos livros que eu. Entenda
de medicina, leis, encanamento e eletricidade. Enfim, que me adore, não
encha o saco e aceite que eu sou inútil.
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REPÓRTER: para você deve ser difícil encontrar alguém assim.
PABLO: Não é.
REPÓRTER: Deve ser fácil.
PABLO: Não é.
REPÓRTER: Diga-me o que mais gosta e mais detesta no amor?
PABLO: É a mesma coisa. O amor o absorve o tempo todo. Impede que se
concentre. É o que mais atrai e me assusta.

Na entrevista, temos alguns apontamentos sobre a personalidade de Pablo. Primeiro,
ele mesmo sendo gay tem em si mesmo um posicionamento machista, isso implica em
percebermos como as dimensões da masculinidade podem ser discutidas por meio do
personagem. O fato do personagem ser atlético, embora a idade avançada, e também sua
postura enquanto diretor e intelectual reforçam esse estereótipo de machão desejado no
cinema. O ponto importante, dessa discussão é: o personagem apresenta todas as
características de um personagem masculino comum nos filmes da época, porém tem uma
sexualidade periférica. O segundo ponto é que ele é narcisista e manipulador que olha e deseja
o objeto dentro da narrativa. Como artista intelectual ele também denuncia-se, constrói-se,
projeta-se, fantasia-se, em suma, representa ele próprio. Esse seu trabalho sobre si feito a
partir da sua obra é que tornam imanente a sua própria expressão da subjetividade, algo
apontado por Rolnik (1997) é que embora criação de si e da estilização da existência acabe
ficando restrita aos artistas, é uma potência de todo ser humano.
Essa liberdade de um trabalho sobre si enquanto artista, o narcisismo e a sua faceta
manipuladora, ficam mais evidentes quando ele recebe uma carta de Juan (já na outra cidade).
Vemos Pablo ler a carta e em voz off o seu conteúdo é exposto. A partir da leitura Pablo
afirma que gostou que Juan lhe escrevesse, mas que a carta não era o que queria e esperava
receber. Para solucionar o problema ele escreve outra carta à máquina, que manda para que
Juan a assine e envie de volta.
Antes de escrever a carta, a câmera posiciona-se frente à máquina de escrever, que
torna-se uma extensão de Pablo, a ligação do autor com sua forma de expressão denotam que
é a partir dela, mesmo que indiretamente, que ele irá se expressar, demonstrar a sua
subjetividade por meio da escrita. E nesse processo de escrita de si atravessado é que teremos
acesso ao Pablo, sua subjetividade e seu corpo heterotópico.
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Imagem 8: Pablo trabalhando, A lei do desejo (1987)

Fonte: Extraída do filme pelo autor (2017)

Enquanto ele escreve a carta que queria receber de Juan, nos deparamos em voz off
com questionamentos corriqueiros do dia a dia. No meio de uma série de questões (o que tem
feito, que livros tem lido, que filmes tem visto) Pablo tenta estabelecer uma relação de
confissão e conhecimento entre e Juan. Isso implica em uma ascese, uma escrita de si
necessária à manutenção do relacionamento. É através das respostas aos questionamentos que
Pablo quer que Juan faça que ele consegue analisar a si mesmo. Estabelecer seu processo de
escrita de si e ser um sujeito em completude com a vida esteticamente bela.
Mais à frente no filme, o tempo passa e Pablo está quase o tempo todo na frente da
máquina, produzindo um novo trabalho que será interpretado por Tina. Sua simbiose com a
máquina de escrever e seu trabalho artístico (a expressão da sua subjetividade) apontam para
sua principal forma de expressão. Seus anseios e a melhor parte da sua vida é ficcionada
(assim como a carta de Juan) por meio da máquina. Quando não está trabalhando o
personagem vive imerso em comemorações (que são resultado do seu trabalho) ou na cama
com alguém, como é o caso do relacionamento que ele está mantendo com Antonio.
Ao mesmo tempo em que Pablo, e suas relações com os outros rapazes do filme, tem
uma vida que denota uma vida sexual agitada, ele também se apresenta como um condutor do
desejo alheio. Sua superioridade masculina é apresentada várias vezes na trama como uma
reafirmação dos tipos de controle estabelecidos por esses sujeitos na sociedade. Daí, tem dois
pontos: primeiro, que o fato dele ser gay não implica necessariamente à uma postura
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afeminada ou passiva; segundo, ao denotar esse tipo de comportamento mesmo em sujeitos
gays, o diretor explicita a construção e manutenção de uma ordem machista instaurada.
Antonio, ao seu tempo, é quem encarna as características das musas do Almodóvar.
Ele é visto como um sujeito possuído por um desejo cego e é extremamente passional. Suas
ações, comuns às personagens femininas em filmes anteriores, mostram que ele é capaz de
tudo para satisfazer o próprio desejo, inclusive matar o outro amante de Pablo. Nas palavras
do próprio diretor, Antonio aparece como,
um personagem de uma peça só. A paixão impregna cada uma de suas ações.
É capaz de tudo, de matar, de mentir... Colocaria o mundo em perigo, se
necessário, a fim de trocar um beijo ou uma palavra com o objeto de sua
paixão. É um fanático e, para alguém cuja única moral seja a expressão vital
dessa paixão, não pode ser julgado de modo racional porque sua lógica não o
é. (ALMODÓVAR, 2011, p. 109)

Um detalhe importante é que ter Antonio Banderas interpretando um papel masculino
cheio de características dos personagens femininos é bem emblemático. Uma vez que ele é
conhecido por dar vida a personagens de forte caráter masculino, sobretudo na obra do
próprio Almodóvar. Brincar novamente com as noções de realidade e ficção (e desse filme
com os filmes anteriores) coloca novamente em cheque as noções estabelecidas de essência e
performance. De corpo e gênero. E, sobretudo, de sexo e desejo. Masculino e feminino se
dobram em si mesmo na constituição de um gay que “não dá pinta”, mas que é histérico e tem
uma postura passiva e passional (características convencionadas e validadas pelas ciências da
psi como femininas).
Dessa feita, as ideias de virilidade, a masculinidade idealizada, a potência sexual são
sobrepostas por tons de feminilidade, por vieses histéricos. O objeto observado (a mulher) dá
lugar, nesse filme, há um homem que é passivo, que é penetrado imageticamente, cujo
orgasmo só pode acontecer à mando. Heterotopizar algo tão comum no cinema e subverter
essa ordem estabelece novas performances e desvincula uma reiteração muito comum no
cinema, estabelecendo novas formas de ser visto e de ver.
Mais à frente na trama, em uma carta que Pablo escreve à Antonio, ele escreve: “sou
muito egoísta e não divido minha vida com ninguém”. Não ter que se preocupar com outrem é
o que o mantém só. Ter esse trabalho somente consigo, nessa cultura de si é tão elementar
quanto seu próprio trabalho. Para Pablo, amar porque é amado é a significação da desgraça
humana. E, aparentemente, ele só ama tanto a Antônio quanto Juan porque é amado por eles e
é, por isso, incumbido de amá-los.
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Nas cenas em que Pablo aparece é recorrente também o espaço off, tal como acontece
em todas as obras do diretor. Esse espaço tem tanta ênfase quanto o que está nele e é
explorado através de diversas olhadas de canto de olho ou partes do corpo mostradas sem ser
apresentado seu dono. Nas cenas em que Pablo surge utiliza-se do fora de campo como
“promessa semiótica do que se mostrará mais adiante no desenrolar da estória” (BRITO,
1995, p. 192) ou, o que também acontece com constância, deixar um espaço que para o
espectador preencha conforme suas atividades mentais.

Imagem 9: Pablo olha para o fora de campo, A lei do desejo (1987)

Imagem 10: Pablo e Ada olham para Tina, A lei do desejo (1987)
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Imagem 11: Pablo olha para o fora de campo, A lei do desejo (1987)

Fonte: Extraídas do filme pelo autor (2017)

O ápice da narrativa é a perda da memória de Pablo. O diretor utiliza desse viés para
recontar a história de Tina e também a história de Pablo, é uma maneira de se livrar dos
julgamentos e a oportunidade que Tina têm de contar a Pablo tudo que aconteceu no período
em que estiveram separados, sobre o qual ela nunca mencionara e pelo qual ele nunca
demonstrou interesse ou julgamento, não por relapso, mas para não julgar as ações da irmã.
No jogo da perda de memória, o tempo não existe mais para Pablo. A relação que ele
tem com o cronos é inexistente, uma vez que ele perdeu a memória. Tudo que há é passado
por Tina, o tempo que existe é o tempo do acontecimento, o aion. O tempo que se dobra e se
mesmo e o presente é apenas um pequeno lapso entre o que aconteceu e o que vai acontecer.
E é nesse pequeno intervalo que Pablo tem acesso a si mesmo, a quem ele foi, mas agora
sabendo tudo que aconteceu ao irmão e à irmã.
Já nas últimas sequências do filme, quando Pablo se oferece como refém de Antônio
para que Ada e Tina sejam liberadas, é que Pablo vê seu verdadeiro amor por Antônio. É
quando ele percebe a força destrutiva de sua máquina de escrever e a destrói, porque sua vida
se tornou mais interessante que qualquer história que ele pudesse escrever. Após isso, eles
transam, Antônio se suicida e Pablo o põe nos braços fazendo menção à Pietá e o amor
sacrificado.
Além disso, o fechamento triste do filme é deliberadamente melodramático, Antônio
sacrifica tudo para adquirir uma hora a sós com Pablo. Eles fazem amor e depois Antônio se
suicida, uma vez que ele não teria como escapar dos policiais que o aguardavam fora do
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apartamento. Seu ato de assassinar Juan, bem como a sua decisão final de cometer suicídio
são consequência da sua necessidade de conhecer o amor puro, o tipo de amor que perturba as
pessoas independentemente da sua orientação sexual, o tema principal do filme.
O desfecho resolve todas as ambiguidades, quando Pablo finalmente percebe que seu
egocentrismo e sua incapacidade de amar. Suas lágrimas finais e como ele segura o cadáver
de Antônio em frente a um altar flamejante pode ser traduzido como reconhecimento de sua
culpa. O título é invalidado através da narrativa, como, aparentemente, o desejo não pode ser
racionalmente tratado e não pode ser restrito sob qualquer lei.
Nas sequências do filme em que Pablo aparece, percebemos tanto a instabilidade como
a reciprocidade nas relações dos seus personagens, abordando abertamente os problemas do
amor gay e desejo, com o desmantelamento da masculinidade. O filme e seus personagens,
sem dúvida, projetam algumas imagens do sexo masculino desafiadoras para uma era pósFranco. No entanto, a naturalidade que o casal gay é mostrado reduz a distância entre
categorizações “héteros” e “gays” e familiariza os espectadores com a vida cotidiana dos
personagens.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A MONTAÇÃO
Estabelecer conclusões sobre o que se entende sobre sujeitos e sua constituição é um
processo que quase sempre denota ou um novo diagrama sobre esses sujeitos ou os
essencializa de alguma forma, estabelecendo mais uma vez alguma forma de aprisionamento.
Os personagens dos filmes analisados têm um fim, a subida dos créditos denota que acabou e,
embora, ainda teçamos sobre eles alguns apontamentos, seu fim está dado. Mas, como
mencionamos, no cinema do Almodóvar os fins denotam outros começos, outras dobras que
se estabelecem até o infinito e lá, só lá, no fundo do nosso pensamento, abrem novas portas
para perceber a dura realidade que acerca esse tipo de sujeito na sociedade.
Aqui, vamos rememorar os cineastas russos, os quais acreditavam que era a montagem
que dava significado ao filme, ou seja, a ordem das cenas é que indicam esse ou aquele
significado. Mas, como esse texto é também um corpo heterotópico e um corpo que subverte,
preferimos tratar de montação: prática comum entre as drags e as travestis que se transformam
por meio da roupa e da maquiagem (utopizando o próprio corpo) para ficarem ainda mais
maravilhosas.
Dessa feita, não queremos dar respostas definitivas, mas formas novas de pensar, uma
faísca que, esperamos, seja o início de uma nova dobra sobre o que pensamos sobre esses
sujeitos, tão díspares, mas tão rotineiros.
Portanto, o que percebemos através desses personagens é que há uma modificação de
foco da sexualidade (e seus discursos hipócritas) para o ser cujo corpo é só desejo, que tem
em si mesmo a vontade e prática dos próprios prazeres. Assim, tendo o corpo como o próprio
mediador das experiências e que é a única materialização que torna possível uma heterotopia
plena, esses sujeitos queers, experienciam o que lhes foi negado (o exercício do próprio
desejo) e executam as suas próprias pretensões.
Não obstante, eles apontam ainda que não há um corpo pré-discursivo, mas apontam
para esse mesmo corpo como o lócus em que se dá a execução e o lugar produzido por esse
mesmo poder, através de instituições, discursos e saberes, formas de controle e disciplina.
Mais ainda, os personagens apontam que suas formações acontecem a partir dos
efeitos de significação presentes nos repertórios culturais e que é a reiteração dos atos que
estabelece a manutenção do poder. Mas explicitam também que são nessas relações de poder
que residem as relações de resistência, por meio das quais, eles subvertem as normas e
estabelecem formas esteticamente belas de vivência.
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Nessa montação, por meio do estabelecimento de uma estética própria de exitência,
tais personagens também deslocam as determinações dos seus próprios corpos, rompem com
o próprio organismo, retirando tudo e sobrando apenas um Corpo sem Órgãos. Um corpo em
que as genitálias não são mais os focos ou pontos principais do prazer, em que órgãos são
ressignificados, um corpo que tem um exercício sobre si mesmo na sua constituição do sujeito
e no qual a pele é apenas uma forma de simbiose entre o dentro e o fora na sua constituição de
sujeito.
Esse corpo, que é a pedra base para conformação dos sujeitos, materializa-se para dar
formato a uma vivência que consiste, antes de tudo, em um palco de experiências das relações
desses sujeitos consigo e com o mundo. Eles deixam de ser apenas nacos de carne, para
assumir uma imagem ativa de experiência sensível.
O corpo desses personagens não está apenas disposto no mundo, jogado ao léu pelo
que se convencionou chamar de espaço, mas se configuram a partir de uma experiência à
margem e se tornam margem em um processo próprio de busca por uma liberdade individual.
O exercício da sua própria sexualidade denota o rompimento com a convenção de
corpo/sexo/gênero/desejo mantida na sociedade através do saber/poder.
A singularidade das suas experiências e práticas sobre si mesmo rompem com a noção
e deslocam a censura moral, bem como criam para si mesmo a soberania da própria
existência, inauguram novas formas de estar no mundo. Não somente eles denunciam o corpo
e o gênero como partes imanentes de uma ficção, mas também enfatizam um processo de
feminilidade e masculinidades por meio de novas formas como as travestis, as transexuais,
lésbicas, gays e afins.
O corpo de Tina tem uma reversão da sua genitalidade. O orgasmo até então relegado
somente as genitálias, ganha na boca um novo espaço. Seu corpo agora tem apenas órgãos, o
organismo se desfaz e o ponto de prazer centraliza-se em outro lugar. Ela é uma dupla
subversão do ser, da prática e do exercício da sexualidade.
Tina também não vive no espaço neutro e branco determinado pela sua invocação
performativa. O seu espaço/lugar corporal se constrói à medida que ela promove resistência,
que aplica sobre si mesmo as constantes vontades e que responde eticamente e esteticamente
às invocações, aos atos de fala que lhes são determinados. E é isso que a transforma em uma
heterotopia. Nessas práticas sobre si mesmo, como as cirurgias plásticas, o silicone nos seios,
o fazer a sobrancelha, deixar o cabelo crescer, a cirurgia de ressignificação da sua genitália,
que Tina apaga e neutraliza as posições de sujeito que lhes são determinadas pelo dispositivo
da sexualidade e do sistema de sexo/gênero. Aí é que ela estabelece um “contraespaço” e
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denuncia binarismos e ontologias do que é natural/cultural, do que é ser bio/trans, do que está
determinado como homem/mulher e homo/hétero.
Sua “readequação” corporal também não é suficiente para determinar seu desejo. A
“correção” do seu desvio não é só subvertida como também lhe dá mais força para essa
constituição do sujeito. Antes, ela denuncia a suposta ligação entre corpo e desejo. Entre o
sexo/gênero e as relações a serem estabelecidas. Seus comportamentos e sua performance não
são determinadas pelas suas formas corporais. Os parâmetros são rompidos e com eles a
vontade dela de se tornar aquilo que ela espera ser, não o que esperam que ela seja, criando
uma heterotopia que não só denuncia a falsa organização da sociedade como abre
possibilidades, inaugura espaços e instaura novas formas.
Já Pablo, solicita para si toda a prática sexual que foi negada aos gays no cinema. O
que lhe importa, no decorrer da trama, é ter com quem transar. Manter-se como o personagem
que é gay, mas que tem desejos, que é o vetor do desejo no filme, rompe com o estereótipo do
gay engraçado no cinema e, mais que isso, denuncia a forma como se mantém a
masculinidade, um processo performativo amplamente reiterado.
Pablo, é um corpo que se porta como uma antimatéria, ou seja, uma potência que foge
às regras e, sobretudo, que inaugura uma desvinculação ao que foi estabelecido de um corpo
feito para reproduzir e que o saber/poder tenta estabelecer como sendo o fim-último da
existência humana. Ele reclama para si as experiências que lhe foram negadas seja pela culpa
cristã (estabelecida por meio dos jogos de poder) ou ainda os fantasmas psicanalíticos que
insistem em determinar as verdades.
É a partir da negação da heterossexualidade compulsória, que tanto Tina quanto Pablo
inauguram lugares e espaços fronteiriços nos quais os sujeitos não precisam se enquadrar e é
neles onde acontece a subversão que não só contesta os valores hegemônicos como também
instauram uma nova forma de vida, que mobiliza ao mesmo tempo em que fabrica novos
corpos por meio de “desidentificações”.
É nessa realização desses corpos que reside a potência criadora dos personagens. É por
meio da sua resistência às normas que eles embaralham as nossas significações de corpo, de
sexualidade e de sexo. É no estabelecimento dessas formas novas de vida, a partir de um
processo ético que se dá essa contestação. É porque eles conseguem subverter os espaços –
como os que são determinados antes do nascimento como homem/mulher, hétero/homo,
natureza/cultura, bio/trans – incompatíveis, que eles conseguem estabelecer sua nova forma
de experiência, uma experiência heterotópica.
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Dessa feita, ao dobrar o tempo e lugares em que eles são e não são ao mesmo tempo,
eles celebram a hibridação, a diferença a heterogênese, e assim, eles deixam de ser eles
mesmos (com suas identidades determinadas, suas vidas prescritas, suas performances
estabelecidas) para serem o outro (o estranho, as múltiplas possibilidades de sexualidade, os
múltiplos exercícios e transformações do corpo, as diversas hipóteses de transformação de
vida, contestação das ordens e das normas). A expressão da liberdade desses corpos é seu
posicionamento à margem das convenções, constituindo-se como heterotopias.
O filme, como uma expressão do próprio Almodóvar, também inaugura um
deslocamento da narrativa clássica do cinema e o faz ao: romper com a heterossexualidade
compulsória; apresentar novas performatividades de sexualidade, para além das convenções;
dar centralidade a personagens de sexualidades polimorfas; mostrar o desejo sexual em suas
múltiplas formas, sobretudo, a partir de sexualidades dissidentes (gays, lésbicas, bissexuais,
travestis, transexuais) e apontar tais personagens de sexualidade dissidentes como centrais na
trama.
Nesse filme, Almodóvar traz para a tela a fluidez de gênero, com pontos objetivos e
subjetivos e entre locais estabelecidos e não estabelecidas. O ponto de vista de Tina, alternase com o ponto de vista do diretor. As dublagens na cena de masturbação e os aplausos de
uma plateia diegeticamente invisível no início do filme causam estranhamento e são jogos
utilizados pelo autor para romper (e também para mostrar) a linha que separa a ficção e a
realidade.
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ANEXO I
Ficha Técnica A Lei do Desejo
Direção: Pedro Almodóvar
Ano: 1986
País: Espanha
Gênero: Comédia, Drama, Romance
Duração: 102 minutos / cor
Título Original: La Ley Del Deseo
Roteiro: Pedro Almodóvar
Produção: Miguel Ángel Perez Campos e Agustín Almodóvar
Música: Bernardo Bonezzi, Pedro Almodóvar, Fred Bongusto, Fany McNamara e Maysa
Matarazzo (Ne me QuittePas)
Direção de Fotografia: Angel Luís Fernández
Direção de Arte: Javier Fernández
Decoração de Set: Ramón Moya
Figurino: José Maria de Cossio
Maquiagem: Jorge Hernández, Juan Pedro Hernández e Teresa Matías
Edição: José Salcedo
Efeitos Especiais: Reyes Abades
Som: Jim Willis
Estúdio: El Deseo S.A.
Distribuição: Paramount Home Entertainement
Elenco: Eusebio Poncela, Carmen Maura, Antônio Banderas, Miguel Molina, Fernando
Guillén, Manuela Velasco, Nacho Martinez, Bibi Andersen, Helga Liné, Germán Cobos,
Fernando Guillén Cuervo, Marta Fernández Muro, Lupe Barrado, Alfonso Vallejo, Muruchi
Leon, José Manuel Bello, Augustin Almodóvar, Rossy de Palma, José Ramón Pardo, Juan A.
Granja, Angie Gray, Hector Saurint, José Ramón Fernández, Pepe Patatín, Victoria Abril,
Pedro Almodóvar.
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