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RESUMO 

 

Esta dissertação busca investigar como a pornografia é mobilizada como procedimento 

expressivo em O poeta pornosiano (2011), antologia de Glauco Mattoso, e Nova Dubai, filme 

de Gustavo Vinagre, de maneira a compor as suas próprias estratégias de transgressão a partir 

dos limites apresentados por cada materialidade. Para tal empresa, realizamos uma cartografia 

entre literatura e cinema, inspirada no método de Gilles Deleuze e Félix Guattari, com o intuito 

de problematizar o lugar da pornografia nessas obras, seguindo o fluxo incessante do desejo 

que promove, no nível intensivo, um adensamento da abertura tanto do corpo quanto do mundo 

e atinge, de outro modo, as noções de desejo, política e vida. Com isso, argumentamos que essa 

estratégia ético-estético-política colocada em jogo por Mattoso e Vinagre toca em questões 

cruciais do nosso presente: não só do ponto de vista da experiência, mas também da própria 

biopolítica contemporânea. Desse modo, a partir da pornografia podemos interrogar como a 

produção do corpo nessas duas obras coloca, por um lado, a emergência de novos modos de 

existência e, por outro, constitui uma nova política afirmativa da vida, formada a partir de 

tecnologias de resistência. O que revela, de fundo, a permanente negociação entre humano e 

não humano, corpo e máquina, orgânico e inorgânico.  

 

Palavras-chave: Pornografia. Desejo. Corpo. Tecnologia.  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation examines how pornography is mobilized as an expressive procedure in O 

poeta pornosiano (2011), Glauco Mattoso's anthology, and Nova Dubai, film by Gustavo 

Vinagre, in order to compose strategies of transgression from the limits presented by each 

materiality. In this direction, we make a cartography between literature and cinema, inspired by 

the method of Gilles Deleuze and Félix Guattari, with the aim of perceiving the place of 

pornography in these works, following the incessant flow of desire which promotes on the 

intensive level a deepening of the openness of both body and world and different notions of 

desire, politics and life. This way, we argue that this ethical-aesthetic-political strategy, put into 

play by Mattoso and Vinagre, touches on crucial issues of our present not only from the point 

of view of experience, but also from the perspective of contemporary biopolitics. We can 

question how the production of body in these two works, on the one hand, develops the 

emergence of new modes of existence and, on the other, constitutes a new affirmative policy of 

life, formed by technologies of resistance. This scenario reveals, in substance, the permanent 

negotiation between human and non-human, body and machine, organic and inorganic. 

 

Keywords: Pornography. Desire. Body. Technology.  
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INTRODUÇÃO 

 

O que pode a pornografia? A pergunta substitui o determinante da que Spinoza tinha 

feito ao inquirir as possibilidades desconhecidas do corpo1. Esse deslocamento, que vai do 

problema do corpo para o do desejo na distância mesma que separa ambas as perguntas, foi 

também o que realizamos entre o projeto inicial dessa dissertação e a sua conclusão. Desse 

modo, saímos de uma análise que se concentrava na investigação das transformações do corpo 

em diferentes níveis para uma que privilegiasse os modos próprios pelos quais a pornografia 

operava na antologia O poeta pornosiano, de Glauco Mattoso (2011), e no filme Nova Dubai 

(2014), de Gustavo Vinagre.  

Com isso, tivemos o cuidado metodológico de não transformar a pornografia em um 

procedimento comum que envolvesse uniformemente as duas obras, mas, assumindo uma 

perspectiva prática, acompanhamos como ela desenvolvia sua economia interna em cada obra, 

elaborando as suas próprias estratégias e tentativas de subversão. De modo que o corpo, como 

elemento integrante, não desapareceu, mas foi convertido em uma das funções pelas quais a 

pornografia se exprimia. 

Nesse sentido, a nossa preocupação recaiu sobre o vínculo que se estabelecia tanto entre 

a pornografia e o social quanto entre a pornografia e a arte, dando especial atenção para a 

constituição do corpo em suas íntimas relações com o poder, com a técnica e com a 

modernidade. Dessa forma, conforme Beatriz Preciado (2008), a pornografia iluminava uma 

lógica de poder que atingia uma outra força dentro da biopolítica2 mapeada por Michel Foucault 

ao investir diretamente no desejo e no corpo a partir de microcontroles que se situavam aquém 

e além do corpo individual. 

Desse modo, o desafio que se colocou foi o de pensar o desejo em termos de produção, 

caminho que já tinha sido seguido por Gilles Deleuze e Félix Guattari (2004) em O Anti-Édipo, 

para pensar também o corpo, e o modo como a pornografia se realiza nele, como produção.  

Assim, ao promover tal deslocamento, o problema da pornografia pôde se articular de uma nova 

maneira com o problema do corpo a partir do encontro moderno propiciado pela técnica através 

                                                             
1 “Tudo é apenas encontro no universo, bom ou mau encontro. Adão come a maçã, o fruto proibido? É um 

fenômeno do tipo indigestão, intoxicação, envenenamento: essa maçã podre decompõe a relação de Adão. Adão 

faz um mau encontro. Daí a força da questão de Espinoza: o que pode um corpo? De que afetos é ele capaz?” 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 13) 
2 Forma de poder que se tornou preponderante a partir da década de 1970. 



12 
 

do investimento direto em sua natureza eletroquímica (Preciado, 2008). Nesse sentido, na 

medida em que a pornografia investia sobre o próprio desejo a partir de um alcance planetário 

atingido via TV, cinema, internet etc.; o corpo rompia com todo encerramento que o 

condicionava a uma realidade situada entre uma interioridade psíquica e uma exterioridade 

física. De modo que para analisar, consistentemente, o lugar da pornografia na 

contemporaneidade é, para nós, indispensável colocar a questão: quais relações constituíram o 

corpo ao nível histórico, técnico e desejante?    

Até mesmo a noção mais banal de corpo, o nosso corpo, é uma ficção, constituída a 

partir de relações de força, relações de poder. Para Foucault, o corpo é uma “superfície de 

inscrição dos acontecimentos (enquanto que a linguagem os marca e as idéias os dissolvem), 

lugar de dissociação do Eu (que supõe a quimera de uma unidade substancial), volume em 

perpétua pulverização” (FOUCUALT, 2007, p. 22). Lugar também de investimentos 

econômicos, governamentais, para o governo de si e dos outros.  

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 

consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no 

biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade 

capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. (FOUCAULT, 2007, p. 80) 

Assim, a noção de corpo também vai ser decisiva para tornar possível todas as 

transformações que consolidaram a vida moderna. É a partir dela que o Estado, entre um corpo 

máquina (= individualizado, adestrado, que amplia aptidões, etc.), no século XVII, e um corpo 

espécie (= controlado ao nível das populações), no século XVIII, gerirá a vida com o 

aparecimento de uma nova tecnologia de poder: o dispositivo da sexualidade (FOUCAULT, 

1988, p. 132). 

O surgimento do Cinema, antes mesmo do desenvolvimento técnico do cinematógrafo 

pelos Irmãos Lumière, em 1895, também colocou sobre o corpo, sobre a experiência do corpo, 

a necessidade de “re-apresentar” a realidade, rompendo, no final do século XIX, com uma 

noção meramente visual e que marcaria, nos museus de cera e panoramas, os primórdios do 

olhar cinematográfico (Schwartz, 2001). Um corpo, dessa forma, que se multiplica na abertura 

para o descontínuo da história. 

Em outra perspectiva, postulada em meados do século XVII, a noção de corpo de 

Spinoza vai influenciar fortemente o pensamento de Deleuze. Uma mudança de dimensão do 

conceito se opera: do nível extensivo para o intensivo. Então, a imagem desse corpo intensivo 

entra em choque com a imagem de um corpo próprio, cultivado pela sociedade ocidental 
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moderna e que se estabelecia em contraposição, por sua vez, a um corpo comunitário, comum 

– ideia que circulava nas sociedades arcaicas e tradicionais3.  

Assim, quase três séculos depois de Spinoza, Henri Bergson, já no início do século XX, 

postula uma ideia de corpo como um certo tipo de imagem que é imanente à matéria, 

permitindo, com isso, à imagem especial (= nós) agir no mundo. Essa ideia de corpo vai se 

afirmar como um tipo de imagem que possibilita a articulação entre outras duas. 

Bergson considera a matéria o conjunto das imagens e a percepção, a relação 

entre a matéria e uma imagem particular, o nosso corpo. E é com base nesse 

corpo apenas que o novo pode se produzir, porque o corpo é a diferença, a 

escolha: nele experimentamos a duração, ou seja, a coexistência dos tempos, 

do passado com o presente. (MACIEL, 2013, p. 86) 

Esse “corpo-imagem” vai estar em relação com os dois regimes da imagem propostos 

por Bergson e tomados por Deleuze para conceber a matéria específica do cinema: a imagem-

movimento4. Enquanto no primeiro (= regime da variação universal) há só uma imagem, e a 

percepção é imanente às coisas, no segundo, as imagens variam entre si num campo hodológico 

vivido (= regime substantivo da imagem). Nesse caso, cada “imagem substantiva é como uma 

parte, um órgão de um todo relativo; cada imagem é encadeada a outra para expressar um todo 

ou outra imagem. Passar de uma imagem a outra é comparável a um processo de 

(re)conhecimento, como quando se diz: ‘aquele é ele’” (PARENTE, 2000, p. 15). 

A descoberta do corpo como um tipo de imagem em Bergson vai se estabelecer, antes, 

com a compreensão de que o universo em si é um cinema, um metacinema (Deleuze, 1983). 

Uma virada não apenas epistemológica, mas também ontológica na investigação das imagens 

audiovisuais. É, nesse sentido, que os livros Imagem-Tempo e Imagem-Movimento, de Deleuze, 

irão assumir não uma perspectiva de história do cinema, nem de uma história natural ao modo 

de Darwin ou Cuvier, mas de uma classificação naturalista como a empregada por Geoffroy 

Saint-Hilaire (LAPOUJADE, 2015, pp. 112-3). Abertura indispensável para produzir um novo 

tipo de pensamento. Não mais um pensamento sobre, mas a partir da própria imagem. Pois cada 

                                                             
3 Essa diferença entre corpo próprio e corpo comunitário está presente no livro Breve história do corpo e de seus 

monstros, de Ieda Tucherman (2012). A autora, em dado momento do livro, faz uma aproximação entre a noção 

de corpo próprio e corpo comunitário com os conceitos, respectivamente, de scentia sexualis e ars erotica 

presentes nas obras sobre a história da sexualidade de Michel Foucault. 
4 Referimo-nos ao problema do movimento e da imagem que Deleuze desenvolve nos livros sobre o cinema. Para 

ele, seguindo Bergson, não há imagens do movimento, pois a própria imagem é movimento. De modo que o 

movimento não se confunde com o espaço, pois, enquanto o primeiro é indivisível, o segundo é divisível.  Por 

isso, o cinema trabalha a partir das imagens. Por isso, o cinema trabalha a partir da matéria da vida (ULM, 2014, 

p. 74). Desse modo, os tipos de imagem que são classificados em seus livros, como a imagem-movimento e a 

imagem-tempo, são modos próprios de constituição das imagens através da maneira em que se instalam no tempo.  
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plano cinematográfico se converte em “um corte sobre um movimento de pensamento 

comparável àquele que esboçamos em nós mesmos quando estamos diante de uma situação” 

(PARENTE, 2000, p. 27). 

Todavia, com o advento das Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC), do 

computador e da imagem de síntese, a imagem passou a pensar fora de nós. De modo a nos 

colocarmos, também, diante do problema exposto por André Parente:  

“Perdemos de fato a terra, o aqui e agora da experiência sensível, devemos 

nos conformar com um novo corpo que se nos emprestam, como uma roupa 

de dados que determina as possibilidades de uma ação já programada?” 

(PARENTE, 2011, p. 29) 

De fato, concordamos com Ieda Tucherman (2012) ao afirmar que a crise do corpo, 

desse corpo individualizado e próprio, é caudatária da crise dos fundamentos de nossa cultura 

e se articula com a crise do sujeito. Mais do que isso, a crise do corpo é também uma crise de 

um certo modo de existir. Pois, agora, fazemos novos usos da tecnologia, de maneira que esta 

não só está presa ao corpo, mas implantada nele – como um componente (TUCHERMAN, 

2012, p. 187). O que também a investe de novos poderes para gerar processos de singularização, 

de produção de si (TUCHERMAN, 2012, pp. 188-9). 

Com efeito, esses novos poderes da tecnologia, de modo semelhante à compreensão de 

um novo conceito de poder que só se tornou possível a partir de Maio de 19685, deram a ver 

como o corpo e o desejo se desenvolviam economicamente junto a outros processos de 

naturezas variadas (libidinais, semióticos etc.) e influenciavam diretamente a produção de 

subjetividade. Tornando-se, por exemplo, com prédios e edifícios, máquinas enunciadoras; pois 

produziam uma subjetivação parcial que se aglomerava a outros agenciamentos de subjetivação 

(GUATTARI, 1992, pp. 157-8).          

Em meados do século XX, em paralelo a essas transformações, novos movimentos 

sociais produziram políticas de resistência e de dissidência sexual que tomaram o corpo como 

lugar privilegiado para interrogar o automatismo do binômio sexo/gênero, natureza/cultura. 

Junto com esses movimentos, surgidos sobretudo no final da década de 1980 e, logo após, 

impulsionados pela explosão do movimento queer nos Estados Unidos da América, seguiu-se 

o aparecimento da pós-pornografia como crítica, num só movimento, à pornografia 

                                                             
5 “Só se pôde começar a fazer este trabalho depois de 1968, isto é, a partir das lutas cotidianas e realizadas na base 

com aqueles que tinham que se debater nas malhas mais finas da rede do poder. Foi aí que apareceu a concretude 

do poder e ao mesmo tempo a fecundidade possível destas análises do poder, que tinham como objetivo dar conta 

destas coisas que até então tinham ficado à margem do campo da análise política” (FOUCAULT, 2007, p. 6). 
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hegemônica, ao capitalismo e ao sistema heterossocial. De maneira que a pós-pornografia, a 

partir de um encontro pouco provável entre teatro e pornografia, serviria para apontar as 

engrenagens de funcionamento das tecnologias sociais6 que fabricam e normalizam as 

diferenças sexuais (Oliveira, 2013). 

Dessa forma, ao procurar fazer uma cartografia entre o filme Nova Dubai (2014), de 

Gustavo Vinagre, que toma a cidade como suplemento7  dos próprios corpos dos personagens, 

e a antologia O poeta pornosiano (2011), de Glauco Mattoso, marcada pela proliferação de 

sexualidades alternativas e por um outro lugar do desejo, procuramos seguir e compor essas 

linhas de vida que são internas ao próprio desejo, fazendo do corpo uma máquina de guerra 

para criação de novos universos existenciais. O que nos possibilitou, com isso, afirmar a vida 

ao interrogar essa máquina operatória do sexo, deixando passar devires e novos modos de 

existência que só seriam possíveis nessa espécie de movimento nietzschiano: com e contra o 

corpo. Na tentativa, por isso, de melhor colocar questões fundamentais para o nosso tempo, 

reelaborando a questão de Spinoza que está viva também em Deleuze: do que pode um corpo 

hoje? 

Nesse sentido, esta pesquisa também se articula com a motivação de Michel Foucault 

8que buscava encontrar as relações de força do presente que configuram a nossa época 

(FOUCAULT, 2007, p. 242). Porém, não no sentido contemplativo e encerrado num sujeito ou 

numa interpretação histórica, cuja descrição do presente rebaixa e exclui o devir, mas de uma 

análise que intervenha no próprio acontecimento, que o engendre, siga e conjure, no 

acontecimento, o que o move para o seu fechamento. Assim, a análise que desejamos fazer com 

a cartografia passa por uma defasagem essencial ao dar vazão a uma carga de virtual que nunca 

chega a se atualiza plenamente, como os personagens de O Processo (2008) que, às voltas com 

situações inacabadas, quase realizadas, constituem sempre novas conexões na grande máquina 

do tribunal9. Diz Deleuze sobre essa proximidade de análise com Foucault:  

Nossa tarefa era analisar estados mistos, agenciamentos, aquilo que Foucault 

chamava de dispositivos. Era preciso, não remontar aos pontos, mas seguir e 

desemaranhar as linhas: uma cartografia, que implicava numa microanálise (o 

que Foucault chamava de microfísica do poder e Guattari, micropolítica do 

                                                             
6 PRECIADO, Beatriz. Manifesto contrassexual. São Paulo: n-1 edições, 2014. 
7 Aproximamos essa ideia de suplemento da noção que Preciado (2014), a partir de Jacques Derrida, utilizou para 

colocar o dildo como categoria conceitual. 
8 Cabe ressaltar que o interesse da pesquisa por Foucault se estende por toda a dissertação, permanecendo como 

um fundo imanente em nossa investigação cartográfica. Um Foucault, é verdade, ao gosto deleuziano que percebia 

os limites das materialidades e as possibilidades de criação mesmo com a biopolítica.  
9 Essa é uma das teses defendidas por Deleuze e Guattari (2003) em Kakfa – para uma literatura menor para 

explicar a impossibilidade de representação em O Processo. 
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desejo). É nos agenciamentos que encontraríamos focos de unificação, nós de 

totalização, processos de subjetivação, sempre relativos, a serem desfeitos a 

fim de seguirmos ainda mais longe uma linha agitada. Não buscaríamos 

origens perdidas ou rasuradas, mas pegaríamos as coisas onde elas crescem, 

pelo meio: rachar as coisas, rachar as palavras. Não buscaríamos o eterno, 

ainda que fosse a eternidade do tempo, mas a formação do novo, a emergência 

ou o que Foucault chamou de “a atualidade”. O atual ou o novo, talvez seja a 

energeia, próxima de Aristóteles, mas ainda mais de Nietzsche (embora 

Nietzsche o tenha chamado de o inatual). (DELEUZE, 1992, p. 109)           

Rachar as palavras e as coisas. Não é outro o movimento de Foucault, para Deleuze 

(2005), que não esse: dar consistência à brecha que surge na produção do novo pela distância, 

e ao mesmo tempo relação, que envolve palavra e imagem. De tal modo que é justamente essa 

assimetria que aproxima o pensamento de Foucault ao cinema contemporâneo (DELEUZE, 

2005, p. 74). É aqui também onde o método cartográfico empregado em nossa pesquisa 

configura as suas primeiras trilhas, pois, ao rachar as palavras e as coisas também encontramos 

um modo próprio de funcionamento do desejo, de como ele é agenciado nos limites da palavra 

e da imagem e de como o jogo com esses limites são colocados em questão em Nova Dubai e 

O poeta pornosiano – como  a relação paronomástica entre parnasiano e pornô (= redução de 

pornográfico) que promove uma tensão entre forma e conteúdo na antologia e a relação extrema 

entre hedonismo e  cultura de massa no filme. Dessa forma, buscaremos nesse procedimento 

que esses autores mobilizam com a pornografia, que chamamos de pornopoiesis, modos 

próprios de criação e subversão que só são possíveis ao cinema, no caso da imagem, e à 

literatura, no caso da palavra. 

Nesse contexto, acompanharemos a formação de signos com o intuito de cartografar o 

conjunto de relações que são maquinadas pela antologia e pelo filme. Assim, investigaremos 

no primeiro capítulo como Nova Dubai e O poeta pornosiano mobilizam um outro desejo do 

mundo. Um desejo pré-subjetivo e pré-linguístico que se articula em diferentes níveis, passando 

de um plano representativo para intensivo (ou expressivo). Além disso, também discutiremos o 

lugar da pornografia, do fetiche e da transgressão com o objetivo de pensar questões que 

atingem diretamente o núcleo produtivo dessas obras. Como a pornografia funciona e é 

operacionalizada? O que possibilita o deslocamento da sexualidade não só do eixo 

heterossexual, mas também falogocêntrico? Qual o tipo de transgressão que é apresentada? 

Já no segundo capítulo, trataremos das relações entre política e pornografia procurando 

realçar os deslizamentos promovidos por cada obra para pensar questões do nosso tempo. Nesse 

capítulo também passaremos de uma análise representativa para expressiva procurando seguir 

uma diferença quanto à natureza da política que é mobilizada: seja na apresentação direta do 
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desejo, seja dos temas tratados, seja, ainda, do embate entre os dois. Qual a relação que se 

constituiu historicamente entre pornografia e política? Como a crítica social se exprime e como 

funciona dentro do projeto estético de cada obra? Qual política comparece nas propostas pós-

pornográficas de Nova Dubai e O poeta pornosiano? 

No terceiro capítulo adensaremos a discussão dos dois capítulos anteriores a partir da 

relação entre pornografia e vida. Num primeiro momento, discutiremos as relações entre 

pornografia e poder, dando ênfase, particularmente, ao problema da biopolítica com o intuito 

de pensar como essa crítica atinge as relações de poder do presente. Num segundo momento, 

nos concentraremos nas relações entre as materialidades do cinema e da literatura para pensar 

modos próprios de transgressão que só são possíveis observando os limites materiais de cada 

obra. Além disso, também apresentaremos a noção de pornopoiesis para alinhar essa proposta 

que articula pornografia e vida a partir da criação artística. Qual o lugar do corpo em Nova 

Dubai e O poeta pornosiano? Como desejo, vida e obra se articulam? Qual a relação entre 

pornografia e biopolítica? Quais os limites e estratégias alternativas que se constituem na 

distância entre palavra e imagem?  

Por fim, no último capítulo faremos alguns apontamentos sobre a relação entre o corpo 

e a pornografia com o intuito de seguir novos problemas que se constituem no limite entre a 

palavra e a imagem.  
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AS TRÊS LINHAS DO DESEJO: PREPARAÇÃO PARA UMA CARTOGRAFIA 

ENTRE O CINEMA E A LITERATURA 

 

a cartografia, diferentemente do mapa, é a inteligibilidade da paisagem em 

seus acidentes, suas mutações: ela acompanha os movimentos invisíveis e 

imprevisíveis da terra – aqui, movimentos de desejo –, que vão 

transfigurando, imperceptivelmente, a paisagem vigente).  

Suely Rolnik, em Cartografia sentimental 

 

Todo percurso metodológico, na perspectiva positivista tradicional, implica em pensar 

o lugar do objeto para investigação enquanto, frente a esse objeto, o pesquisador se constitui 

como sujeito. Desse modo, a máquina científica – ou a máquina de fazer ciência – opera numa 

dicotomia de fundo que separa sujeito e objeto, exterioridade e interioridade, visibilidade e 

invisibilidade, consciência e inconsciência, para normalizar as relações entre ambos. 

O desejo pela objetividade, pelo conhecimento livre de quaisquer valores (políticos, 

estéticos, éticos etc.), um conhecimento que se afirmasse como “razão pura”, foi o objetivo 

pretendido pela ciência de maneira hegemônica. Porém, esse desejo pela objetividade, que 

vinha sempre acompanhado de um desejo pela totalidade, esbarrava nas próprias limitações 

impostas pelo método ao excluir da análise dimensões da experiência que eram irredutíveis a 

uma perspectiva puramente objetiva. Dessa forma, 

O pensamento científico moderno ficou preso na armadilha da objetividade, 

no qual aquilo que ele define é um reflexo daquilo que ele é. Logo, tal 

pensamento não pode ser absoluto em condição alguma, a não ser nos limites 

territoriais de seu conjunto epistemológico. (DUARTE, 2014, p. 40). 

Nesse sentido, no quinto volume de Mil Platôs, Deleuze e Guattari (1997b) postulam 

uma distinção entre ciência régia e ciência nômade para apontar para um nível de investigação 

que conjura a própria ciência como um espaço bem definido e delimitado. Com isso, enquanto 

a ciência régia procura a identidade, a imposição da forma, o rebaixamento do devir e da 

experiência a um fato mensurável, apropriando-se também das invenções das ciências nômades 

– portanto, obedecendo a uma lógica de Estado –; a ciência nômade, ou menor, trabalha 

seguindo os fluxos, as forças em agitação, procurando um modo de instalação nas coisas que 

tenta constituir uma ocupação sem medição (espaço liso, sentido espaço-temporal) do que 

promover, primeiro, a medição do espaço para só então ocupá-lo (espaço estriado, sentido 
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meramente espacial). Assim, a ciência nômade rejeita a captura pelo Estado, impedindo 

também toda classificação e conversão de seus vetores em estriações10 que a metrifiquem. 

Nesse contexto, a cartografia surge como um modo de acompanhar o plano de forças 

em atuação, buscando inscrever-se nele e constituir um trabalho de “detecção de signos11 e 

forças circulantes, ou seja, de pontas do processo em curso” (KASTRUP, 2015, p. 33). Com 

isso, o trabalho do cartógrafo passa por uma atenção sem focalização que só é possível 

acompanhar ao abrir-se para intensidades que fogem a uma investigação tradicional, baseada 

num registro do visível e do dizível e de um tipo específico de racionalidade que, além de 

rebaixar, exclui o corpo e estrangula o desejo. Além disso, a maquinaria que produz a diferença 

entre sujeito e objeto é colocada em suspenso pela prática cartográfica a fim de se deixar afetar 

pela força do objeto. Assim, 

A pesquisa cartográfica coloca-se entre aquelas que afirmam a importância do 

interesse, da ciência pelo que investiga, aceitando, em contrapartida, o 

interesse próprio do objeto. A dimensão interativa ou participativa 

característica da experiência de “inter-esse” é revalorizada, o que confere ao 

trabalho da pesquisa um sentido de cuidado. O pesquisador sai da posição de 

quem – em um ponto de vista de terceira pessoa – julga a realidade do 

fenômeno estudado para aquela posição – ou atitude (o ethos da pesquisa) – 

de quem se interessa e cuida. (KASTRUP; PASSOS, 2014, p. 29) 

No último capítulo de Espinosa: filosofia prática, intitulado “Espinosa em nós”, 

Deleuze concebe o corpo, à luz de Espinosa, como um modo de ser dotado de uma natureza 

cinética (velocidade e lentidão ou movimento e repouso) e dinâmica (poder de afetar e de ser 

afetado);  situando, assim, na longitude a sua natureza cinética e na latitude a dinâmica. Com 

isso, a articulação entre esses dois modos de abordar a natureza do corpo, longitude e latitude, 

constituiria uma cartografia do corpo. De modo que,  

O importante é conceber a vida, cada individualidade de vida, não como uma 

forma, ou um desenvolvimento de forma, mas como uma relação complexa 

entre velocidades diferenciais, entre abrandamento e aceleração de partículas. 

Uma composição de velocidades e de lentidões num plano de imanência. 

(DELEUZE, 2002, p. 128) 

                                                             
10 Espaço determinável, esquadrinhado, que se dirige a codificações e descodificações do espaço. 
11 Signo, seguindo Gilles Deleuze, não é a unidade que conjuga significante e significado, mas territorialização e 

desterritorialização (LAPOUJADE, 2015, p. 221). Hernán Ulm (2014) afirma, a partir de Deleuze, que o signo é 

uma violência que se produz no pensamento. Signo, por isso, como o impensado de todo pensar (ULM, 2014, p. 

21). O que, em linhas gerais, não se afasta do que Lapoujade defende, pois o signo em ambos os casos é a 

constituição do que sempre está por fazer: como o que abre o pensamento, no primeiro, e o que abre o território, 

no último. Além disso, o signo não é representativo nem obedece a uma lógica linguística. 
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Seguindo a influência de Deleuze e Guattari, Suely Rolnik (2014) concebe a cartografia, 

em contraposição à estabilidade fixa do mapa, como uma composição das três linhas de vida12 

que se fazem e se desfazem a cada instante, tendo como único princípio a afirmação da vida, 

pois “o critério do cartógrafo é, fundamentalmente, o grau de abertura para a vida que cada um 

se permite a cada momento” (ROLNIK, 2014, 68). Dessa forma, a primeira linha, consoante 

Rolnik, é a linha invisível e inconsciente, a linha do afeto, que se passa entre os corpos. A 

segunda é a linha ilimitada e inconsciente, pura ambiguidade. Um linha de dupla face que opera 

um duplo movimento: um primeiro que vai da produção de afetos invisível e inconsciente para 

a composição de territórios visível e consciente, produzindo um percurso de territorialização, e 

outro que faz o caminho inverso: vindo do visível, consciente, dos territórios para o invisível, 

inconsciente, dos afetos escapando, produzindo o percurso de desterritorialização. Ou seja, uma 

linha que possui uma face voltada para a intensidade (invisível, inconsciente e ilimitada) e outra 

voltada para a expressão (invisível, inconsciente e ilimitada) (op. cit., p. 50). A ambiguidade 

dessa segunda linha gera a angústia que vai determinar as estratégias do desejo e a negociação 

entre a primeira linha (dos afetos) e a terceira (dos territórios). Em seguida, temos a terceira e 

última linha que é a linha finita, visível e consciente. Essa linha cria “roteiros de circulação do 

mundo” (op. cit., p. 51), diretrizes de operacionalização para a consciência pilotar os afetos. Ela 

é finita porque finita é a duração dos territórios e a funcionalidade de suas cartografias, pois os 

afetos sempre escaparão aos seus territórios, promovendo o seu fim. Nessa linha, os sujeitos e 

objetos são recortados a partir de um plano de organização (sequência de uma biografia, 

constituição de uma memória).  

Com isso, cada linha, em cada nível, é infiltrada pela outra, imanentes umas às outras,  

de modo que a sua própria ontologia é marcada por essa coexistência indispensável entre as 

linhas a partir de um movimento incessante de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização. Além disso, ainda conforme Suely Rolnik (2014), essa diferença que se 

apresenta nas linhas também possui uma diferenciação quanto ao tipo de efetuação: a terceira 

linha é uma linha extensiva do desejo e volta-se para a História, já a primeira e a segunda são 

linhas intensivas do desejo e voltam-se para a Geografia (uma Geografia do Tempo). Assim, o 

problema para o cartógrafo “não é o do falso-ou-verdadeiro, nem o do teórico-empírico, mas 

                                                             
12 Spinoza chamava na Ética de corpo duro, mole e fluido. Ver: SPINOZA, Benedictus de. Ética. Tradução de 

Tomaz Tadeu. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 64. Gilles Deleuze e Félix Guattari chamavam 

de linhas duras, flexíveis e de fuga, ver: DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e 

esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 1996, v. 3. Em ambos os casos, trata-se de uma etologia, cujo estudo se 

refere às “relações de velocidade e lentidão, dos poderes de afetar e ser afetado que caracterizam cada coisa” 

(DELEUZE, 2002, p. 130).  
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sim o do vitalizante-ou-destrutivo, ativo-ou-reativo. O que ele quer é participar, embarcar 

na constituição de territórios existenciais, constituição de realidade” (ROLNIK, 2014, p. 

66).   

Dessa forma, a cartografia, enquanto dá passagem à criação de mundos existenciais, não 

se confunde com os mundos que ajuda a criar. Pois a cartografia não fala sobre um 

acontecimento, ela é um acontecimento, processo e produção, componente de experimentação 

ancorado no real. Por isso, ela não representa nada, mas cria, cruza e diferencia linhas (= cria 

diferenças), “realiza conexões, produz acontecimentos, desbloqueia impasses, produz 

aberturas, se remaneja, etc.” (PELBART, 2013, p. 279).  

Nessa perspectiva, a prática da cartografia é antropofágica porque “vive de expropriar, 

se apropriar, devorar, e desovar, transvalorado” (ROLNIK, 2014, p. 65). A cartografia é 

ética porque sustenta a vida em seu movimento de expansão, dando passagem a criação de 

novos mundos existenciais (op. cit., p. 70). Com isso, a cartografia obedece a um princípio 

extramoral que se interessa por acompanhar esse processo de expansão da vida. Assim, pode-

se “até dizer que seu princípio é um antiprincípio: um princípio que obriga a estar sempre 

mudando de princípios. É que tanto seu critério quanto seu princípio são vitais e não morais 

(op. cit., p. 68). A cartografia é uma prática política porque “participa da ampliação do 

alcance do desejo, precisamente em seu caráter de produtor de artifício13, ou seja, de 

produtor de sociedade”14 (idem). Desse modo, o desejo, enquanto artifício, só funciona a 

partir de agenciamentos que são criados pelos corpos em sua condição de corpo vibrátil15, 

intensivo (op. cit., p. 37). O que forja o desejo como produção de desejo, produção de realidade, 

que é, ao mesmo tempo e indissociavelmente, material, semiótico e social (op. cit. p. 46). 

Nesse sentido, a tarefa que nos cabe ao fazer uma cartografia do desejo é seguir suas 

“linhas de fuga, linhas esquizo por onde se desmancham os territórios [existenciais]” (op. 

cit., p. 71). Ao compor uma cartografia entre cinema e literatura, seguimos a trilha de Deleuze 

e Guattari quando defendem que a arte, mais do que representar afetos, cria afectos e perceptos, 

                                                             
13 Para Suely Rolnik, desejo é artifício, e não energia em estado puro, como sustentou os projetos contraculturais 

da década de 1970 que eram movidos por um imaginário de libertação, segundo o qual, ao liberar-nos do desejo, 

encontraríamos o paraíso. Desse modo, o desejo só é natureza do ponto de vista não de uma natureza pura que 

varia, mas de uma pura variação (ROLNIK, 2014, p. 37). 
14 A autora acompanha aqui Deleuze e Guattari (2004) em O Anti-Édipo quando os autores defendem que o desejo 

é produção. Uma produção que é imediatamente social.  
15 No desenvolvimento dessa dissertação, chamaremos apenas de corpo intensivo. 
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bloco de sensações que se conservam em si, independentemente de quem os criou. O que traz 

uma diferença essencial entre afecto e sentimento, pois 

Os perceptos não mais são percepções, são independentes do estado daqueles 

que os experimentam; os afectos não são mais sentimentos ou afecções, 

transbordam a força daqueles que são atravessados por eles. As sensações, 

percepções e afectos, são “[155] seres” que valem por si mesmos e excedem 

qualquer vivido. (DELEUZE; GUATTARI, 2010, pp. 193-4)  

Uma cartografia entre cinema e literatura e que tenha a pornografia por objeto implica 

em seguir em diferentes níveis16 (do representativo ao expressivo17 ou intensivo), 

acompanhando as suas linhas de fuga enquanto é traçado um plano comum de imanência que é 

anterior à produção de sujeitos e objetos e que só existe durante esse processo de produção que 

a própria prática cartográfica envolve. Com isso, há um desafio que também se coloca para a 

cartografia e que se inscreve diretamente na materialidade do cinema e da literatura ao 

problematizar os limites e possibilidades de subversão de cada um.  

Segundo Hernán Ulm (2014), literatura e cinema, palavra e imagem, envolvem dois 

regimes heautônomos, um vertido para o tempo da História e outro para o da Memória, que se 

apresentam no limite do que não são: tanto de um ponto de vista negativo, pois o cinema é o 

negativo da literatura (= o que ela não é) e a literatura o negativo do cinema (= o que ele não 

é), quanto positivo, porque esse limite se expõe como o extremo do que a literatura pode 

escrever e do que o cinema pode exibir (ULM, 2014, p. 30). Desse modo, a prática cartográfica 

implica uma instalação na distância mesma que os separa, nessa distância que é a palavra e a 

imagem, para acessar um tipo de experiência que rejeita toda linguagem e todo cuidado18, toda 

comunidade e toda identidade. De modo que, assumindo a materialidade da palavra e da 

imagem, fazemos com a cartografia a experiência do incomum e da incomunidade, pois o 

In-comum indica a negação do comum tanto como in-comunidade indica a 

afirmação do movimento da dispersão que define nosso modo de estar no 

presente (“in” como prefixo de interioridade): estamos no interior de um 

movimento que nos afasta, tanto como literatura e cinema abrem o movimento 

de nossa não reconciliação. As imagens disputam a língua e as palavras 

disputam o olho: as certezas de uma viram dúvidas na outra. A disputa in-

comum se refere, por isso, tanto ao que não pode se reunir nelas, como ao fato 

de que a disparidade sem unidade é nossa condição. Disputar in-comum tem o 

                                                             
16 Em Kafka – para uma literatura menor, Deleuze e Guattari (2003) fazem uma análise que opera em diversos 

graus, tanto por expressões e conteúdos formalizados quanto por expressões não formalizadas e conteúdos puros.  
17 Referimo-nos ao expressivo do plano de expressão de Hjelmslev que, devido a sua rejeição ao rebaixamento da 

semiótica à linguagem, vai ser utilizado por Deleuze e Guattari em O Anti-Édipo e Mil Platôs (LAPOUJADE, 

2015, 143). É, nesse sentido, que utilizaremos tanto a ideia do plano expressivo quanto do uso do verbo “exprimir” 

que não guardará aqui nenhum sentido com a representação. 
18 Pois fora da linguagem e da comunidade, aquilo que excede o humano e o ser está fora de todo cuidado (ULM, 

2014, 97). 
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sentido de mostrar as divergências e fazer da divergência o elemento da 

dispersão. Desse modo, o espaço aberto da incomunidade se apresenta 

também como uma incomodidade. A incomodidade é aquilo que, nos 

arrancando de nosso cômodo, não admite nos hospedar nem nos sentir 

hóspedes, nos deixando por fora de toda hospitalidade: signo que diagnostica 

a fratura que tem cindido nossa experiência. A escrita já não nos recebe entre 

suas páginas e as imagens audiovisuais não cessam de nos recusar (ou de nos 

apanhar) nas telas (nunca estamos tão afastados de nós mesmos como no 

interior dos escritos e das telas). O ser tem fugido das palavras e já não nos 

acolhe nas imagens. Não há “casa do ser” e, desse modo, nada se “co-

responde” com ele. (ULM, 2014, pp. 27-8) 

Assim, ao cartografar e acompanhar o traçado das três linhas de vida, também incluímos 

a morte como um operador fundamental e que já participa de cada um dos movimentos que 

essas linhas realizam, pois, na medida em que o desejo se apresenta em toda a sua intensidade, 

vida e morte se tornam indiscerníveis. Por isso, o que a cartografia possibilita ao analista do 

desejo é o exercício de aproximação do finito ilimitado. Ilimitado porque ilimitado é o 

movimento de simulação (nunca se parte nem se chega a algum lugar) e finito porque finitos 

são os universos do desejo (ROLNIK, 2014, pp. 75-6).  

O que procuramos, assim, ao fazer uso da cartografia não é a constituição de um 

conceito científico que dê conta de explicar universalmente o problema do desejo e do corpo, 

mas compor um “conjunto teórico provisório” (GUATTARI, 1985, p. 173) ou um composto de 

“táticas locais” (PELBART, 2013, p.16) para colocar o problema em relação com o que o torna 

possível, seu limite interno, sua condição de possibilidade.  
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CAPÍTULO 1: UM OUTRO DESEJO DO MUNDO 

Ouvimos passos num quarto escuro. Antes de alguém dizer sou eu, as pegadas impõem 

uma expectativa clara. Elas preenchem o espaço a partir de uma mudança qualitativa dessa 

presença, alterando radicalmente o nosso sistema perceptivo e transformando as ondas sonoras 

expressas pelos passos em matéria sensível de um desejo por querer ser pisoteado, violentado, 

humilhado. Juntos a esse som, e ainda desprovidos de visão, sentimos um cheiro forte, pesado, 

vindo de longos coturnos. A nossa expectativa aumenta pelo anseio da humilhação. É a dor que 

provém dessa humilhação, aliás, movida pela violência que impingimos contra nós mesmos, 

que gerará o prazer. O que mais desejamos? Um pisão forte na face e a obrigação – humilhante, 

é verdade – de lamber a sola dessa bota.  

Mudamos a cena. A língua agora passeia por um outro lugar: o ânus de um rapaz. O 

sexo oral – portanto, sem penetração – acontece numa praça. De lá, seguimos para uma tela de 

computador, vasculhando imagens do passado para, depois, voltarmos a essa mesma praça. 

Nesse momento, enquanto uma ação se desenvolve entre esses homens do início da sequência, 

um outro personagem recorta o espaço em posição diagonal. “They’re coming”, diz olhando 

para a tela, num gesto que intercepta o espaço fílmico e o tempo da narração a partir de uma 

citação intertextual que homenageia um personagem icônico do cinema de terror: Freddy 

Krueger. Em seguida, a câmera, em zoom in, num movimento automático próximo ao dos 

andaimes utilizados em construção, segue os prédios ao fundo do personagem, tentando 

enquadrar algum apartamento. 

Entre essas duas cenas, vistas, respectivamente, em O poeta pornosiano (2011), 

antologia de Glauco Mattoso, e Nova Dubai (2014), dirigido por Gustavo Vinagre, alguma coisa 

se processa, transformando o espaço físico em espaço sensível com a erotização, ainda que sob 

forte tensão e violência, de todos os elementos presentes na paisagem. Com isso, o sexo, aqui, 

não mais é confinado a uma relação procriativa (homem-mulher) nem convencional (dada pelas 

posições de ativo-passivo postas em jogo pela penetração).  

Nesse contexto, o deslocamento da prática sexual para formas alternativas de 

sexualidade aponta, conforme veremos com mais detalhes no decorrer desse capítulo e de 

capítulos seguintes, numa transformação da matéria plástica e sensível, tanto do filme quanto 

do livro, que faz exceder as dinâmicas tradicionais que conformam o desejo a um mero papel 

adjacente, quando não acidental, da maquinaria social.  
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Com efeito, ao introduzir no desejo um aspecto diferencial que foge às convenções e 

normas, essas obras conduzem, tanto no nível representativo quanto expressivo, um esforço de 

abertura que redimensiona pela política do desejo a política social – e vice-versa. De modo a 

permitir uma confluência entre o erótico e o pornográfico19 para além das zonas determinadas 

de um gênero literário ou cinematográfico específicos. Assim, a língua que fela já não retorna 

ou pressupõe um pênis (freudiano) ou falo (lacaniano) para o prazer. O sexo desobstrui a 

fronteira do corpo, minando a sua aparente unidade física, e, ao mesmo tempo, reivindica um 

sentido ou zona (in)comum a que todo corpo convoca quando nos instalamos na relação sexual. 

Nesse lugar, por isso, onde já não sabemos onde o nosso corpo começa e o corpo do outro, que 

desenvolve uma relação amorosa conosco, termina. É nesse instante, de tão aguda incerteza, 

que o prazer se explicita em toda a sua potência porque, necessariamente, exprime o risco 

extremo da morte como forma de acesso à plenitude da vida. 

 

Pornografia e pós-pornografia em O poeta pornosiano e Nova Dubai 

O aparecimento da pornografia como gênero autônomo é tratado comumente como um 

fato do século XIX. Porém, os resquícios dessa modernidade, e a sua própria produtividade 

interna como conceito operativo, podem ser encontrados no Renascimento ao compreender o 

seu papel não como um mero acidente ou produto, mas elemento constituinte dos 

acontecimentos que forjaram esse período histórico (HUNT, 1999, pp. 10-1). A obra 

Ragionamenti, de Pietro Aretino, publicada no século XVI, é o símbolo máximo desse 

movimento que sedimentou as condições propícias para o surgimento da pornografia ao tratar 

do diálogo entre a cortesã romana Nanna que busca ensinar a sua filha Pippa a realizar serviços 

sexuais.  

A partir desse texto, Aretino vai ser incessantemente mobilizado por autores que vão 

trabalhar o erotismo de um modo subversivo nos séculos seguintes, aliando, de modo novo, 

sexualidade, política e saber (FINDLEN, 1999, p. 55). Configurando, assim, alguns dos  

elementos decisivos para a formação da tradição pornográfica: a 

representação explícita da atividade sexual, a forma do diálogo entre 

                                                             
19 Optamos por tomar as noções de erótico e pornográfico como sinônimas ao invés de estabelecer uma 

diferenciação precisa entre elas. Fazemos isso não só pela maleabilidade que elas tiveram com o passar do tempo 

em diferentes culturas do Ocidente, mas também pela possibilidade de articulação de muitas de nossas noções aqui 

empregadas com o feminismo pro-sex (Despentes, 2016), surgido no final dos anos 1980 e que vai ser decisivo 

para a constituição do movimento pós-pornográfico. Pois, segundo essa vertente, a diferenciação entre erótico e 

pornográfico resvala, de fundo, em uma oposição moral.  
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mulheres, a discussão sobre o comportamento das prostitutas e o desafio 

às convenções morais da época. (HUNT, 1999, p. 26) 

Nesse contexto, a contribuição de Aretino para a constituição de um discurso 

pornográfico deu-se em meio a transformações sociais e tecnológicas que permitiram a 

afirmação da pornografia através de um registro diferenciado dos textos da época. Assim, a 

partir do século XV, com o advento da prensa de tipos móveis de Johannes Gutenberg e a 

formação de um público leitor urbano, houve um incremento dos processos de disseminação do 

saber e da proliferação de suas atividades subsidiárias que tanto se aproveitavam da constituição 

desse novo leitor como também do poder de reprodução das imagens. De modo que a 

“circulação privada de manuscritos concorria com um mercado menos regulamentado de 

figuras impressas” (FINDLEN, 1999, p. 56). Importante notar ainda que, embora a cultura 

impressa tenha atingido o seu ápice apenas no século XIX, transformando-se em um meio de 

comunicação de massa (seja pelo desenvolvimento de novos e mais eficientes maquinários para 

impressão, pela constituição das cidades modernas, pelas transformações políticas que se 

alastravam pela Europa, pelo processo de alfabetização universal etc.), o esforço empreendido 

pela coletânea A invenção da pornografia, organizada por Lynn Hunt, vai no sentido de 

compreender o lugar estrutural da pornografia em toda a vida moderna ao assumir a pornografia 

como um invenção propriamente moderna. 

No caso de Aretino, especificamente, as imagens marcaram profundamente o seu estilo. 

Seja pela evocação de uma erotização do mundo, com a transformação sensível de todas as 

coisas, seja pela efetiva utilização de imagens em obras licenciosas. Nessa perspectiva, é 

significativo que numa dessas obras que reproduzia variações de sonetos seus que haviam sido 

publicados em 1527, as imagens criadas por Romano e Raimondi suplantaram de tal forma o 

conteúdo dos poemas que ficaram conhecidas “por especialistas da arte erótica de toda a Europa 

como as ‘posições de Aretino’” (FINDLEN, 1999, pp. 101-2). Além disso, o próprio poder de 

evocação erótico dado pelas imagens mobilizava os sentidos do leitor de outro modo, 

conduzindo o olhar para um polo de atividade criativa; pois o potencial erótico dessas 

representações residia “não só no veículo, mas no olhar do observador, que não consegue conter 

sua reação emocional à visão de uma imagem provocante” (FINDLEN, 1999, p.66).  

O jogo que Aretino fazia com o olhar e com o desejo correspondia a uma linguagem 

literal, não metafórica, que exigia do leitor estratégias ou protocolos de leitura diferenciados ao 

aproximar, decisivamente, palavra, corpo e desejo. Nesse sentido, a estratégia tinha como 

objetivo negar a metáfora, a eloquência e a erudição que marcaram a cultura humanista, de 
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modo a estabelecer uma crítica direta, pela exposição da coisa em si, a toda a tradição classicista 

(FINDLEN, 1999, pp. 78-9).  

Com efeito, a crítica ao classicismo também tinha paralelo com a crítica ao clero e aos 

costumes. O que inscrevia a pornografia de Aretino, de maneira mais ampla, como uma crítica 

social e política. Exatamente por isso, e não necessariamente pelo seu conteúdo pornográfico – 

que, afinal, era tomado pelo público da época a partir de uma chave de leitura do erotismo 

clássico –, a censura até o século XVII ocorria em nome da religião e da política ao invés da 

decência (HUNT, 1999, p. 12). Com isso, apenas no século XIX, pós-Revolução Francesa e 

com o imperativo da liberdade de expressão, a pornografia, descolada de um objetivo político 

que era amplamente utilizado seja a favor ou contra o Antigo Regime, passou a ser delimitada 

como um problema moral que afetava o conjunto da sociedade (HUNT, 1999, p. 44). 

Dessa maneira, quando passamos para a análise da poesia de Glauco Mattoso toda a 

tradição de uma literatura pornográfica de transgressão vem à tona, estabelecendo não só 

contato direto com os objetivos estéticos e políticos dessa tradição, mas também reorganizando 

os seus princípios básicos e inscrevendo novos movimentos, fraturas e problemas que serão 

tecidos na antologia O poeta pornosiano (2011), como mostra o poema bichanos fanchonos. 

#1644 DOS BICHANOS FANCHONOS [6/8/2007] 

 

O Lobo, em seus sonetos, não perdoa 

naquelles cortezãos a veadagem. 

Ao ar palaciano de Lisboa 

critica os fricoteiros que assim agem... 

 

Se queixa de que ja não se apregoa 

o corpo feminino e que a linhagem 

dos grandes fodedores mais se doa 

ao ver desmunhecar do padre ao pagem... 

 

Até em cachorro e gatto, se lamenta 

O bardo pornographico, a nojenta  

E podre fanchonice augmenta e grassa... 

 

Somente pau e cu se valoriza, 
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alem da mão, é claro, pois à guisa 

de bronha é que os poetas acham graça... (MATTOSO, 2011, p. 67) 

Ainda que não trabalhe dando enfoque a uma voz e corpo femininos, como em Aretino, 

o eu lírico também se concentra numa crítica social ao convocar uma voz da tradição. A citação 

a Lobo logo no primeiro verso, referência direta ao poeta satírico português do século XVIII 

António Lobo de Carvalho, abre o tempo do poema pela própria estrutura formal ao preservar 

a ortografia anterior à Reforma Ortográfica de Getúlio Vargas, promulgada na primeira metade 

do século XX, e a forma fixa do soneto petrarquista (Petrarca que, lembremos, era um 

contemporâneo de Aretino); apresentando ao público, assim, um outro protocolo de leitura a 

partir do presente de sua produção, no início do século XXI. Além disso, o jogo que se dá entre 

forma pura e conteúdo impuro – o que, para Glauco, configura a sua estética pornosiana – 

encontra, segundo Steven Butterman (2005), paralelo na tradição da literatura portuguesa com 

as cantigas de escárnio e mal-dizer (BUTTERMAN, 2005, p. 56). 

Nesse sentido, a crítica social estabelece uma focalização jocosa com a prática da 

fanchonice (recuperando, por isso, uma palavra que havia sido esquecida por tabuísmo) – 

homossexual na leitura que fazemos hoje20 – de homens da Corte. Com isso, o eu lírico, sob o 

olhar desse “bardo pornographico”, compara a fanchonice com algo presente em cachorros e 

gatos, projetando um cenário de disseminação incontrolável da prática que não poderia mais 

ser gerenciada sequer pela Igreja – pois ela envolvia do padre ao “pagem” (nas suas múltiplas 

relações de sentido no tempo: como escudeiro de algum nobre, empregado que acompanha 

alguém em viagem a cavalo, garoto que participa do cortejo de casamento etc.). 

Com isso, o deslocamento da voz poética – de feminina em Aretino para masculina em 

Glauco – promove o enquadramento de uma prática sexual alternativa à convenção social a 

partir da primazia, conforme o último terceto, do pau, cu e mão. Esse deslocamento, consoante 

Butterman (2005), sobretudo com o apego à prática da podolatria, cumpre na obra de Glauco 

um objetivo particular de despatologizar a perversão ao mesmo tempo em que incentiva a 

proliferação de sexualidades alternativas. Além disso, conforme o jogo que se estabelece entre 

forma e conteúdo, também permite uma possibilidade nova de transgressão estética num 

período pós-vanguarda. De maneira próxima, por isso, ao que Umberto Eco (1985) havia 

                                                             
20 A categoria de homossexual como uma identidade autônoma e apartada da simples prática sexual da sodomia 

vai se consolidar a partir da noção de desvio operada pela Psiquiatria na segunda metade do século XIX 

(FOUCAULT, 2001, p. 395). 
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mapeado a partir das estratégias estéticas dos autores pós-modernos que trabalhavam com o 

retorno crítico à tradição. Como afirma Glauco: 

Transgressão significa questionar a norma. Enquanto a pornografia era mais 

censurada, transgredia-se pornograficamente. Agora talvez seja o caso – não 

de caretear puritanamente, impugnando o erotismo (já que isso seria 

obscurantismo e não iconoclasmo) – mas, por exemplo, o caso de investigar 

na obscuridade aspectos ainda tabus, como certos padrões de higiene, zonas 

erógenas pouco exploradas, sabores e odores menos preferidos... Mas quero 

levantar outro ponto acerca da transgressão: quando a vanguarda passa a ser 

uma constante, o jeito é transgredir retomando um molde tradicional (como o 

soneto) e praticar o experimentalismo usando o próprio cânone como 

laboratório, como faço agora. (MATTOSO, 2004, p. 194) 

Assim, em O poeta pornosiano o desejo é convocado de modo a romper com os 

paradigmas tradicionais da convenção sexual através do fetiche pelo pé. Com isso, é o pé, e não 

mais o pênis, que assume o papel preponderante no estímulo ao prazer – ainda que, todavia, 

guarde entre ambos certa relação de proximidade ao reativar com o pé o poder de dominação 

patriarcal do falo a que Mattoso tanto se debruça em criticar (BUTTERMAN, 2005, p. 238). 

Um prazer, frise-se, que não se afirma pela visão do objeto desejado, mas pela violência 

impingida contra si mesmo (op. cit., pp. 186-7); pois o fetiche em Glauco vem sempre alinhado 

a um desejo de humilhação, de submissão, que é próprio do ato masoquista. Ainda que nunca, 

porém, se constitua como um ato de tortura. É, antes, um contrato que, conforme Gilles Deleuze 

(1973), o masoquista estabelece com o seu perpetrador a partir de pequenos anúncios 

(DELEUZE, 1973, p. 20). Entretanto, ao contrário do que defende o próprio Deleuze, o 

masoquista não chega a assumir o papel de vítima; mas o de manipulador21, consoante afirma 

Anita Philips (BUTTERMAN, 2005, p. 189). Algumas dessas discussões estão presentes no 

poema Para um onus e um bonus transcrito abaixo: 

#2320 PARA UM ONUS E UM BONUS [5/3/2008] 

 

Mulheres se recusam, amiude, 

a aboccanhar e, quando alguma acceita, 

não faz uma tarefa tão bem feita, 

pois acha engolir porra um onus rude. 

                                                             
21 Importante destacar que essa oposição sobre o papel do masoquista defendido por Deleuze não corresponde a 

sua teoria de todo. Mesmo porque, um dos fatores que impede a unidade sadomasoquista – no caso do masoquismo, 

o contrato – tem como pressuposto o controle que é operado pela vítima. Além disso, a dor não é causa da relação 

que o sadismo, por um lado, e o masoquismo, por outro, engendram, mas efeito dos modos próprios em que as 

energias libidinais operam a partir de um movimento de dessexualização e ressexualização (DELEUZE, 1973, p. 

132). 
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Eu, desde que estou cego, nunca pude 

dizer que recusava: a bocca, affeita 

ao penis do rapaz que se deleita, 

engole tudo, em docil attitude. 

 

Ao joven sei que devo me humilhar 

durante a fellação: inda me obrigo 

a dar-lhe um prazer-bonus ao olhar. 

 

A scena elle contempla: mal consigo 

sorver sem engasgar, e meu esgar 

soffrido mostra o quanto amo o castigo. (MATTOSO, 2011, p. 156)  

A partir de um sistema de compensação entre ganhos e perdas, o eu lírico assume uma 

condição de passividade absoluta que procura assimilar tudo, inclusive o que seria rejeitado 

pela mulher na condição de feladora (no caso, a “porra”, sêmen do homem). Perfazendo, assim, 

um caminho que aponta para um procedimento estético que Glauco chama de coprofagia22 e 

que vai além da antropofagia oswaldiana ao recolocar na máquina antropofágica o que foi 

vomitado por ela (Mattoso, 2004). Além disso, essa condição de passividade vem atrelada a 

uma precariedade do próprio lugar de homem e cego na hierarquia da prática sexual, onde teria 

privilégio a mulher para a posição que assume dentro da lógica de um sistema heteronormativo. 

Além disso, assim como apontado por Philips, o último terceto guarda o epítome que deixa 

expresso a inversão da posição do eu lírico de vítima para manipulador ao afirmar, 

ironicamente, que ama o castigo.   

Com efeito, esse deslocamento do desejo em O poeta pornosiano se alia, ainda, a um 

outro deslocamento de fundo que envolve as próprias estruturas sociais. Nesse sentido, a 

tentativa de promover outras práticas sexuais, sobretudo no campo da própria 

homossexualidade, reduzindo o foco sobre a penetração (com a relação ativo/passivo) e 

iluminando a podolatria (com a relação senhor/servo ou dominador/dominado), procura atingir 

e criticar a heteronormatividade – isto é, a ordem sexual do presente, “um regime de 

visibilidade, ou seja, um modelo social regulador das formas como as pessoas se relacionam” 

                                                             
22 Lembramos que a coprofagia não foi uma invenção de Glauco, mas ele deu a ela um sentido novo. 
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(MISKOLCI, 2016, pp. 44-5). No poema Para o grito dos excluidos, Glauco aponta para 

algumas dessas questões.  

#1931 PARA O GRITO DOS EXCLUIDOS [8/9/2007] 

 

“Tambem quero brincar!”, grita o gury 

que é deixado de fora. A toda hora 

estamos convivendo, aqui e ali, 

com gente que ficou na mão e chora... 

 

Eu, por exemplo, sempre que me vi 

podado, protestei: ficar de fora 

é como perceber que de mim ri 

por traz quem, pela frente, só me adora... 

 

Quem gosta do outro sexo discrimina 

os homosexuaes; ao gay é fina 

somente gente linda, limpa e nova... 

 

Os sujos e feios, por sua vez,  

rejeitam o ceguinho, si este fez 

questão de venerar quem o reprova... (MATTOSO, 2011, p. 69) 

 

Desse modo, a crítica ao gay padrão vem atrelada à percepção de uma subalternidade 

inassimilável pela norma – como é desenvolvida durante todo o poema e sintetizada na última 

estância em que até os sujos e feios, aqueles que estariam na base das preferências sexuais, 

rejeitariam o ceguinho, voz poética que refere o próprio autor Glauco Mattoso. Além disso, o 

jogo com o brincar, aspecto de uma ludicidade carnavalesca, como também afirmado por 

Butterman em outras obras de Glauco, aponta tanto para uma atividade lúdica quanto para a 

prática sexual (BUTTERMAN, 2005, p. 31). Assim como constitui outras relações de sentido 

que são construídas a partir do jogo lexical e semântico entre, por exemplo, a expressão “grito 

dos excluídos”, como forma de protesto da voz poética que é rejeitada pela convenção do ato 

sexual dos homens gays, quanto pelo evento promovido pela Igreja Católica a cada ano no dia 
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7 de setembro em comemoração ao Dia da Independência do Brasil – portanto, um dia após a 

escrita do poema23. 

Nesse contexto, essas práticas sexuais performatizam o poema através de uma 

teatralidade que entra em jogo não só pelas posições sexuais (e sociais) dos personagens, pelo 

lugar do desejo etc., mas também pelo enquadramento narrativo do poema; pois, mais “do que 

qualquer outra forma literária, uma narrativa condicionará e envolverá o leitor, e alcançará 

maior efeito se usar o tempo verbal passado e a primeira pessoa do singular, construindo uma 

estratégia que promove o autovoyeurismo do leitor” (FRAPPIER-MAZUR, 1999, p. 221-2). 

Com isso, o desejo intensificado por essa performance deixa o poema entre o lírico e o 

dramático, pois se as ações são transcorridas numa cena que é maquinada pelo autor, ele mesmo 

nunca chega a sumir inteiramente entre as personagens, deixando uma marca de sua presença 

como necessária para a realização da performance24. Assim, tais estratégias se repetem em toda 

a antologia contribuindo para uma outra produtividade de novas formas de prazer-saber 

alternativas à sexualidade moderna – o que, de modo mais preciso teoricamente, Beatriz 

Preciado havia chamado de contrassexualidade a partir do modo de mobilização de tecnologias 

de resistência sexual (PRECIADO, 2014, p. 22). Ou seja, uma possibilidade estratégica de 

interrogar a pornografia pelos próprios meios da pornografia.   

Esse procedimento que promove um deslocamento da pornografia pode ser pensado 

como a confluência de projetos estéticos que Mattoso constituiu durante a vida e que permanece 

até hoje a partir de um largo campo de experimentações. Em 1977, ele publicou no Jornal 

Dobrabil25, um dos periódicos em que trabalhou durante o período da ditadura civil-militar, o 

Manifesto Coprogáfico, que definia os princípios de sua coprofagia, e o Manifesto Vanguardada 

ou IV Manifesto da Vanguardada, que fazia uma defesa intransigente do plágio, colocando em 

xeque toda proposta de originalidade. Mais tarde, em 1981, Mattoso publicou o Manifesto 

Obsoneto que procurava subverter a metrificação tradicional com a inclusão do pé-quebrado ao 

                                                             
23 Uma discussão relevante que pode ser feita envolve uma espécie de “urgência do presente” na escrita de Glauco, 

cruzando diferentes temporalidades, como o tempo do evento (7 de setembro), o tempo da escrita (8 de setembro, 

mas que pode ser alongado para todo o período de seu desenvolvimento) e o tempo da materialidade do livro que 

perde o registro da época frente a uma “eternidade” da obra impressa. 
24 Segundo Butterman (2005), Glauco transgride a poesia concreta, pela qual foi influenciado, a partir da 

introdução do eu. Conforme Italo Moriconi (2002), essa introdução do eu aparece na poesia da segunda metade 

do século XX como forma de misturar escrita e performance, fazendo da própria escrita performance devido à 

nova visibilidade a que os autores se tornaram sujeitos. Assim, a “palavra vem com a marca da imagem da 

performance. O sujeito poético é uma projeção desse ser. Dessa condição. Pernas no bonde, pedaços de perna em 

pedaços de tela. A condição da marca. A marca pessoal como conditio sine qua non da fala, do escrito” 

(MORICONI, 2002, pp. 137-8).  
25 O título e a tipografia do periódico parodiavam o Jornal do Brasil. 



33 
 

mesmo tempo em que tratava de temas pornográficos através de fetiches sexuais, do 

sadomasoquismo, entre outros. Um ano antes da publicação desse último manifesto, em 1980, 

um grupo de colegas contemporâneos a Glauco (Cairo Assis Trindade, Eduardo Kac, Mano 

Melo, Tanussi Cardoso, Aclyse de Mattos e Claufe) escreveu o Manifesto Pornô que foi 

recitado em junho no Círculo de Poesia da Cinelândia26, no Rio de Janeiro, e depois também 

foi publicado no Jornal Dobrabil. Segundo Steven Butterman (2005), a proposta do Manifesto 

Pornô estava mais próxima dos ideais modernos do Manifesto Antropofágico de Oswald de 

Andrade do que de uma inovação de fato, como era vista nos manifestos de Glauco. Além disso, 

o Manifesto Pornô era mais teórico e restringia o seu alcance na concepção da pornografia ao 

sexo convencional. Conforme Butterman,  

Em essência, este manifesto, que ecoa claramente tanto o desejo de chocar 

(“Viva o bum da poesia, em toda parte, / em toda parte”) quanto a irreverência 

da primeira geração do modernismo brasileiro na década de 1920, defende 

uma ligação inextricável entre a criação artística e o ato sexual. Esta é uma 

noção que, em princípio, Mattoso provavelmente endossaria. No entanto, 

quando comparado ao muito explícito “Manifesto Obsoneto” de Mattoso, que 

também elogia o pornográfico, o “Manifesto Pornô” repentinamente parece 

bastante conservador em sua modesta sacanagem, pois alude aos papéis 

sexuais convencionais, sejam eles heterossexuais ou homossexuais, para 

transgredir convenções literárias: “penetração”, “trepar”, “parir”, “abrir as 

pernas”, e assim por diante. Com as repetidas alusões de Mattoso a atos 

sexuais específicos amplamente considerados como sujos, anti-higiênicos e 

grotescos, a porta para uma transgressão mais completa e permanente se 

escancara (...). (BUTTERMAN, 2005, p. 148)27 

A questão da pornografia, assim, aparece em O poeta pornosiano, mas também em 

diversas outras obras contemporâneas, como Nova Dubai, de maneira crítica. Porém, 

diferentemente de Aretino, esse investimento sobre a pornografia é correlato à percepção do 

problema do sexo e da sexualidade para a modernidade, sobretudo a partir do final do século 

XVIII. Não sem razão, é nesse período histórico que Michel Foucault mapeou, conjuntamente 

aos acontecimentos que produziram a episteme moderna, o surgimento do dispositivo da 

sexualidade. O último projeto de Foucault, realizado a partir dos volumes de A história da 

sexualidade, é ilustrativo desse movimento que coloca a sexualidade no centro de toda 

maquinaria moderna: uma tentativa robusta de investigar as relações entre poder e saber a partir 

do lugar que a sexualidade ocupou com as novas tecnologias de poder. O que gerou, ao invés 

de simples censura ou repressão, uma proliferação de sexualidades. Diz Foucault: 

Proliferação das sexualidades por extensão do poder; majoração do poder ao 

qual cada uma dessas sexualidades regionais dá um campo de intervenção: 

                                                             
26 O nome do grupo é a tradução que fizemos do inglês “Cinelândia Poetry Circle” (BUTTERMAN, 2005, p. 145). 
27 Todas as traduções do livro são nossas. 
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essa conexão, sobretudo a partir do século XIX, é garantida e relançada pelos 

inumeráveis lucros econômicos que, por intermédio da medicina, da 

psiquiatria, da prostituição e da pornografia, vincularam-se ao mesmo tempo 

a essa concentração analítica do prazer e a essa majoração do poder que o 

controla. Prazer e poder não se anulam; não se voltam um contra o outro; 

seguem-se, entrelaçam-se e se relançam. Encadeiam-se através de 

mecanismos complexos e positivos, de excitação e incitação. (FOUCAULT, 

1988, p. 48)    

Dessa forma, o que Glauco e Vinagre fazem é tomar a pornografia em uma outra 

intensidade. Como no que se esboçou no início da década de 1990, conforme Thiago Oliveira 

(2013), a partir das performances pós-pornográficas de Annie Sprinkle, uma ex-prostituta e 

atriz pornô que se rebelou contra a indústria pornográfica, que buscavam investigar os limites 

do desejo no corpo dito feminino a partir da extrema visibilidade pública  e que tinham como 

objetivo interceptar as tecnologias sociais que produziam a diferença sexual. Assim, a pós-

pornografia surgiu como uma estratégia de abertura incessante, signo de um estranhamento 

inassimilável, ao questionar todo o sistema social através de uma nova perspectiva e 

experimentação de e com o corpo. 

Nessa perspectiva, no filme Nova Dubai (2014), de Gustavo Vinagre, o ato sexual 

focalizado é também o homossexual, o mesmo que recobre boa parte da antologia de Mattoso. 

Porém, ainda que nessa obra não compareça a podolatria, há também uma multiplicação de 

outros atos sexuais – como o cunete ou beijo grego (= passear a língua no ânus de outra pessoa), 

o sexo oral realizado no pênis e a masturbação masculina – que desorganizam a centralidade da 

penetração no que se considera o ato sexual por excelência. Além disso, nos próprios casos de 

penetração, a posição social dos personagens funciona mais como elemento integrante para 

pensar a narrativa do que como um objetivo de conformação de uma dominação 

convencionalizada pelo ato sexual. 

Duas sequências são particularmente interessantes para discutir essas questões. Na 

primeira, um personagem argentino, pai do rapaz com quem Gustavo – o próprio diretor é 

também personagem numa estratégia de auto-mise-en-scène próxima da que é realizada em 

outras obras do cinema brasileiro contemporâneo – se relaciona, “assume” a função de seu pai 

depois de um diálogo banal em que o próprio Gustavo faz o pedido por esse chamamento. Após 

a realização dessa espécie de contrato temporário, os dois transam, invertendo a lógica 

pressuposta dos papéis sexuais, com o filho, Gustavo, assumindo o papel sexual de ativo e o 

pai de passivo em um terreno de construção de prédios. Em relação direta, por isso, com toda a 

temática de fundo do filme: o nome Nova Dubai remete a um projeto real de empreendimento 
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imobiliário de São José dos Campos, município do interior do estado de São Paulo, que tem 

como previsão a construção de shoppings, edifícios empresariais e residenciais etc.  

 

Figura 1. Pai de Bruno, mas, no sexo, pai de Gustavo. 

Nesse sentido, tal brincadeira sexual posta em jogo nesse contrato ao invés de 

transformar “seres sociais profundos em representações vulgares, em imagens superficiais”, 

como destacou André Antônio Barbosa (2017, pp. 134-5) – e embora esse caráter de frivolidade 

seja também integrante a toda a obra, como discutiremos mais adiante –, funcionou aqui, 

sobretudo, para explicitar o próprio processo criativo de ficcionalização; gesto que, por sua vez, 

liberou o desejo de suas amarras simbólicas e significantes. Pois a relação familiarista que 

aprisionava o desejo numa relação edipiana (uma das primeiras cenas do filme é um comentário 

sobre uma foto postada no Facebook do pai de Gustavo e de como ele é pegável; já em outro 

momento, Gustavo comenta sobre o desejo que sente pela avó)  é confrontada por uma 

multiplicação do Pai no mundo a partir da transa. Desse modo, assim como, segundo Deleuze 

e Guattari (2003), Kafka resolve através de suas cartas seu problema com o pai a partir da 

multiplicação dele no mundo, transformando a qualidade da resposta – que sai de uma questão 

edipiana (como tornar-se livre em relação a ele) para uma maquínica (como se encontra um 

caminho onde ele não encontrou nenhum)  (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p. 29) –, Gustavo, 

por meio de um ato sexual, em tese, convencional – ainda que homossexual –, promove uma 

fuga para esse desejo ao reelaborar a dimensão sensível presente no encontro desses corpos de 

“filho” e de “pai”. 

Já na segunda sequência, um operário de obras, após uma entrevista em que fala 

diretamente para a câmera sobre práticas sexuais presenciadas na construção, realiza um sexo 

a três entre ele, Gustavo e Bruno – esse último, o ficante28 de Gustavo. Dessa vez, porém, 

Gustavo assume a posição passiva enquanto é penetrado primeiro por Bruno e depois pelo 

trabalhador. O local, assim como o da sequência anterior, também é um terreno para construção. 

                                                             
28 Essa efemeridade das relações é uma marca do hedonismo posto em jogo pelo filme. 
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Com isso, a própria posição ativa assumida pelo trabalhador, independentemente do seu lugar 

numa hierarquia social, converte-se apenas em um elemento acessório desse desejo que irradia 

toda a cidade; pois a proliferação das práticas sexuais sem qualquer compromisso procura 

preencher completamente a paisagem. Transformando, assim, todo o espaço fílmico em espaço 

desejante. 

 

Figura 2. Sexo a três entre Gustavo, Bruno e um operário de obras. 

Nesse contexto, a ética e estética pós-pornográfica é mobilizada tanto em Nova Dubai 

quanto em O poeta pornosiano a partir de uma mudança qualitativa que se dá no funcionamento 

do desejo. O ato sexual, cujo interesse predomina no discurso pornográfico tradicional, não 

esgota a performatividade na realização do ato, que teria como elemento culminante o orgasmo. 

Ao contrário, o deslocamento dos papéis sociais no ato sexual, a mudança da centralidade do 

pênis para o pé – no caso da antologia –, o enfoque em novas práticas sexuais e numa ludicidade 

que envolve tanto a antologia quanto o filme lançam mão da pornografia contra si mesma para 

liberar forças outras, permitindo o desenvolvimento do desejo para além da relação binária entre 

ativo e passivo – e mesmo entre dominador e dominado.         

 

Desejo, fetiche e transgressão da norma 

Ainda que compareça em menor número em O poeta pornosiano, o mapeamento de 

outras práticas sexuais – hétero ou homossexuais, com penetração ou não – ocorre por meio de 

uma focalização privilegiada das preliminares do ato sexual em si mesmas com o objetivo de 

desviar a transa da sua consequente realização no orgasmo ao mesmo tempo em que desloca 

esse último para um jogo de perversão polimorfa, pré-genital, conforme terminologia freudiana 
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(BUTTERMAN, 2005, pp. 235-6)29. Esse deslocamento da perversão para uma perversão 

polimorfa – uma perversão que, portanto, ainda não conhece os limites da lei simbólica e que 

também compõe o aspecto lúdico que atravessa O poeta pornosiano – é compartilhado em Nova 

Dubai por um brincar que retira toda a sobriedade do ato sexual (BARBOSA, 2017, p. 141). 

Assim, seguindo o modo de organização dos laços sexuais da contemporaneidade, o sexo em 

Nova Dubai excede o ato sexual para, movido por uma estratégia queer, signo de uma pura 

diferença, espraiar-se  

por toda a cadeia de significantes da obra, corroendo a sua pretensão 

teleológica a um significado mais amplo (quer ele esteja no futuro virtual de 

uma sofisticada e esperançosa obra modernista, quer na linearidade narrativa 

de um filme mainstream), expondo o outro presente em qualquer sistema 

significante, seu lado inócuo, vazio, improdutivo. Essa exposição ocorre 

porque a cadeia de significantes, que antes estava dançando ao passo da 

significação, movimenta-se agora com o impulso destrutivo do gozo 

(jouissance), isto é, o aspecto determinante da sexualidade, e não do gênero. 

(BARBOSA, 2017, pp. 117-8) 

Steven Butterman também percebe uma aproximação entre Glauco e o queer não só 

através do deslocamento dos atos sexuais, mas também pela inclinação masoquista, 

funcionando como um potencial para a transformação que conecta Mattoso com a tradição ao 

mesmo tempo em que contesta a ordem social (BUTTERMAN, 2005, p. 213). Desse modo, a 

dor assume o aspecto de uma negatividade radical30 a que o masoquista se entrega. Em Glauco, 

o masoquismo dado pelo fetiche da podolatria surge como o desenvolvimento de um trauma de 

infância após ter sido violentado por garotos mais velhos (op. cit., p. 199). Com isso, a dor que 

se produz a partir, sobretudo, da humilhação se converte em elemento integrante de sua poesia 

para tanto romper com os códigos sociais como também para servir de ponto de inspiração. 

Dor, nesse sentido, como fetiche, um fetiche que se faz da própria dor; mas que não constitui 

relação com um objeto tangível – antes, com uma abstração (op. cit., 214). De modo que tanto 

a poética de Glauco quanto a dor se exprimem numa relação de consubstancialidade, não sendo 

                                                             
29 Fazemos referência ao brincar, cuja ludicidade já havia sido discutida anteriormente. Sobre especificamente essa 

questão da perversão polimorfa, o poema Para um folguedo infantil (MATTOSO, 2011, p. 123) brinca com essas 

questões a partir do jogo “tudo que o mestre mandar”. 
30 “Tenho duas características predominantes em minha personalidade: uma é ser pessimista, outra é ser 

contraditório. Pessimisticamente, eu diria que sim, estamos condenados a cumprir nossa característica natural, 

predatória e autofágica. O homem é um animal que não trepa só para procriar, e usa o prazer como instrumento de 

poder. Quem pode mais chora menos, isto é, goza mais, enquanto o semelhante chora. A literatura erótica 

(incluindo a fescenina, que é a sátira do erotismo) é a maior prova de como a natureza humana não muda, a despeito 

de todo o progresso material e espiritual. Mas, paradoxalmente, eu diria também que faz parte da mesma natureza 

humana esse inconformismo com nosso lado animal, essa centelha de utopia que incute o idealismo na política, a 

esperança de salvação nas religiões e a procura da inovação nas artes. Enquanto indivíduos, somos egoístas e 

hedonistas; quando pensamos coletivamente, somos humanistas, mais libertários que libertinos, como até Sade 

chegou a ser em seu anticlericalismo e sua crítica à aristocracia e ao absolutismo” (MATTOSO, 2004, p. 195). 
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possível qualquer separação; pois silenciar a dor resultaria num silenciamento de sua voz 

poética (op. cit., p. 215). 

Nessa perspectiva, a sexta parte de O poeta pornosiano, intitulada Diego e o Cego, traz 

um apanhado de dez poemas que perfazem retratos fragmentários de uma mesma história – 

todos os poemas possuem o título Para um escriptor inedito, acrescentando-se uma numeração 

em crescente ao final – a partir, mais uma vez, da relação entre dominador e dominado. Porém, 

nesse caso, o eu lírico expõe um jogo de dominação convocando expressamente para a escrita 

Rimbaud e Paul Verlaine, dois “poetas malditos” (poètes maudits) franceses. Com isso, 

constitui-se um paralelismo entre o dominador Diego, que também é dotado de visão, e o 

dominado eu lírico, que é cego – portanto, privado desse sentido como o próprio autor da 

antologia –, com o dominador Rimbaud e o dominado Paul Verlaine através de um jogo sexual 

dado pela homossexualidade desses dois últimos.  

#2007 PARA UM ESCRIPTOR INEDITO (II) [8/10/2007] 

 

Rimbaud elle se julga, e me destracta,  

não litterariamente, mas na vida 

real, na qual lhe peço que me batta 

na cara, e o pé lhe peço que me aggrida! 

 

Sou seu Verlaine, mas que não revida, 

e minha bocca seja só lhe acata 

as ordens de chupar uma fedida 

chulapa, que se gaba da bravata! 

 

Assume, vagabundo, a identidade 

de quem consentirei que me degrade 

só por ser genial e genioso... 

 

Na bocca quer mijar-me, e lhe serei 

mictorio, pois Diego é como um rei, 

um superior, e eu só Glauco Mattoso... (MATTOSO, 2011, p. 127) 

Dessa forma, a citação expressa a Glauco aponta para uma imbricação entre poema e 

vida – ou, como dissemos anteriormente, entre escrita e performance – que coloca no próprio 
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autor essa condição de submissão. A referência a Verlaine e a Rimbaud serve a um jogo 

metapoético em que não são as vozes, mas o próprio corpo da tradição que, fisicamente, é 

convocado para a escrita. Nesse sentido, a indicação a dois poetas malditos franceses não é 

gratuita. De um lado, temos a conjugação entre dor e prazer (BUTTERMAN, 2005, pp. 43-4) 

e, de outro, o aspecto da homossexualidade que ronda a biografia desses dois autores do século 

XIX. Além disso, como aponta o próprio Glauco, a poesia marginal, movimento do qual 

participou na década de 1970, é legatária dos poetas malditos franceses. Assim, a poesia 

malcriada, produto antropofagizado dessa poesia francesa pelos marginais, é exemplo de uma 

transgressão tanto das convenções de norma quanto do sentido temático ou estrutural. É nesse 

sentido que Glauco defende um comparecimento em sua poética tanto da poesia malcriada dos 

poetas marginais com o uso de gírias e do tratamento do linguajar quanto da poesia maldita dos 

poetas malditos com o enfrentamento de temas tabus (BUTTERMAN, 2005, p. 92). 

Nesse contexto, o pessimismo de Glauco que se esboça no masoquismo se alia, ainda, a 

uma série de oposições radicais que funcionam para impedir qualquer fechamento do poema, 

mesmo no caso desse fechamento incidir sobre o próprio pessimismo. Ainda na sexta parte de 

O poeta pornosiano, pululam dicotomias entre heterossexual/homossexual, jovem/velho, 

vidente/cego, ativo/passivo, dominador/dominado, Rimbaud/Verlaine, que, ao invés de fixarem 

lugares, exprimem uma vicariedade de suas posições por meio de relações sutis que são típicas 

do contrato masoquista ao afirmar a manipulação do masoquista para manter o jogo de violência 

consentida. Além disso, a mudança dos papéis sexuais de ativo para o jovem e de passivo para 

o velho, assim como vimos também em Nova Dubai com o sexo entre “filho” e “pai”, perverte 

as práticas sodomitas que foram praticadas durante a Antiguidade Clássica e que permaneceram 

na Europa até o século XVIII (TRIMBACH, 1999, pp. 274-5).  

A respeito disso, convém lembrar que, segundo Michel Foucault (1984), a grande 

questão para os gregos não era saber quem é o sujeito de prazer, mas como tornar o objeto de 

prazer (os rapazes) em senhores desse prazer. Desse modo, a relação entre dois homens, entre 

um que já havia tomado a forma da virilidade para si e outro que ainda estava em vias de tomar, 

era a de um ser sujeito do prazer com um outro que, na qualidade de objeto, não poderia “gostar” 

de sua posição de passividade. Com isso, ocorria um embate que, movido por esse conflito, 

ocasionava numa dobra de si – incidindo, sobretudo, no sujeito do prazer, mas também em seu 

objeto com o intuito de atingir a verdade e elevar a sua potência. Dessa forma, quando Mattoso 

inverte a posição sexual desses atores, ele incentiva uma perversão que se encontra no centro 
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das convenções sexuais enraizadas na cultura ocidental ao mesmo tempo em que, na condição 

de masoquista – por extensão, de manipulador –, conjura uma nova estabilização desses papéis.  

Em outra perspectiva, o trabalho dessa negatividade em Nova Dubai, conforme Barbosa 

(2017), assume uma função radical de perverter, a um só tempo, o espaço urbano, o cinema e a 

cultura pop. Pois perverte o espaço urbano sem qualquer esperança de encontrar nele rastros de 

resistência; perverte o cinema ao transformar a organicidade do “cinema da Vida” (um cinema 

que, mesmo com uma estética modernista que quebra com o espaço sensório-motor da imagem, 

preserva uma esperança redentora no futuro) em uma estrutura corrosiva e com traços 

arbitrários; e, por fim, perverte a cultura a partir do jogo com os elementos do imaginário e da 

cultura pop (BARBOSA, 2017, pp. 139-140). Com isso, a presença constante do consumo de 

músicas, filmes e pornografia em sites da internet; a pegação disseminada por todo o espaço 

fílmico e o hedonismo que busca uma saciedade na intensidade do agora – ao invés de manter 

ou constituir qualquer consciência política como seria comum na tradição do cinema político – 

, apontam, em Nova Dubai, para esse aspecto da negatividade dada pelo queer que estaria, ainda 

consoante Barbosa, menos vinculada ao desejo (= redentor, de significado etc.) do que ao 

impulso de morte (BARBOSA, 2017, pp. 110-1). De modo que, 

A dificuldade própria às obras queers, assim, estaria ligada não a um desejo 

de esgarçar a ordem simbólica, a episteme contemporânea, em busca da 

fagulha redentora, em busca da revelação que pode nos dar esperança com 

relação ao futuro – mas sim a um impulso cujo tempo é um agora hedonista. 

Para a sexualidade queer, não basta embaralhar a narrativa linear 

cinematográfica clássica e no entanto continuar direcionando o afeto das 

imagens para o futuro. O afeto queer não pode ser “direcionado” – ele é um 

excesso ruidoso, incômodo, improdutivo. A opacidade do cinema queer, sua 

figuralidade desconcertante, seus hibridismos imagéticos, dizem respeito a um 

gozo sem função, um gozo que muitas vezes atrapalha e corrói o esperançoso 

progresso de outras lógicas estéticas – quer a lógica conservadora, quer a 

lógica mais sofisticada que busca a expansão e a melhoria de uma episteme 

por ora injusta e incompleta. (op. cit., p. 115) 

 A esse interesse pela cultura pop como forma de contestação e crítica a partir dos seus 

próprios meios, é interessante perceber uma proximidade com a história da pornografia. Como 

dissemos anteriormente, correlato ao surgimento de obras que entrariam para o cânone 

pornográfico originou-se a produção de um público leitor urbano que teve como pressuposto a 

formação de um mercado para o consumo de obras impressas. Com isso, uma das grandes 

novidades do projeto literário de Aretino esteve na consciência do lugar decisivo do mercado 

para a constituição de suas obras, permitindo a criação de uma cultura pornográfica e o 

questionamento dos padrões de alta e baixa literatura. Conforme Paula Findlen,  
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A cultura pornográfica nasceu nesse circuito ampliado de bens populares, 

figuras impressas e manuscritos eróticos privados. Nanna, a célebre 

protagonista de Ragionamenti, de Aretino, que vivia e prosperava no ambiente 

anti-humanista no qual as obras do seu criador eram produzidas descrevia-se 

como “uma puta de mercado”. Segundo Mikhail Bakhtin, a partir de Aretino 

e seus seguidores, o mercado rabelaisiano ganhou outra característica: a 

habilidade de criar e sustentar uma cultura pornográfica. Os pornógrafos do 

Renascimento, ao se apropriarem da cultura popular, que era habitada pelo 

grotesco e não pelos corpos nobres, desestabilizaram o campo da produção 

artística e literária, dissolvendo os limites entre o “alto” e o “baixo”. Com isso, 

também definiram as condições autorais – ambíguas, na melhor das hipóteses, 

problemáticas, na pior delas. Qual a identidade perdida dos escritores que 

ampliaram tanto o mundo do mercado quanto o mundo da Corte? Na 

linguagem da pornografia renascentista, os autores, tanto quanto as prostitutas 

e os sodomitas, eram considerados membros do “terceiro sexo”. E, ao 

moldarem suas identidades, promoveram cruzamentos e colisões entre os 

elementos que constituíam a cultura. (FINDLEN, 1999, p. 61) 

Desse modo, também em O poeta pornosiano vemos esse gesto de crítica ao consumo 

a partir do próprio consumo. Um consumo, frise-se, que se dá não só a partir de elementos que 

são mobilizados no poema, mas também pelo próprio modo de composição, tendo a coprofagia 

como procedimento expressivo mais evidente desse gesto pós-moderno que deglute pelo 

consumo o que já fora consumido31.  

Com efeito, a relação entre esses elementos também faz exceder a própria cultura pop, 

como visto em Nova Dubai, com o intuito de acessar toda a cadeia produtiva do consumo, 

dando enfoque, por exemplo, nas divisões de classe – entre, por exemplo, a prostituta pobre 

(travesti) e a rica (modelo) (MATTOSO, 2011, p. 11) e entre o dominador rico Victorio e o 

pobre Diego (op. cit., p. 143), mas sem se interessar pela questão de superação política desse 

impasse, tendo em vista que o eu lírico quer ser humilhado pelos dois –; na incorporação do 

estrangeirismo a partir do inglês (op. cit., p. 47) e de costumes importados, como o concurso 

estadunidense de chulé (op. cit., pp. 118-120); no problema da poluição que envolve a vida na 

cidade, perpassando toda a segunda parte da antologia, intitulada O poeta verminoso; no desejo 

pelo futebol na quarta parte, Pé na bola; nas manifestações LGBTs, como a parada gay (op. 

cit., p. 65), e na crítica contemporânea ao discurso do direito de minorias que defende a reserva 

de mercado para gays (op. cit., p. 69); na conjugação da violência com o esporte a partir do 

vale-tudo (op. cit., p. 40); nas trocas comerciais entre engraxate e cliente (op. cit., p. 107); na 

                                                             
31 Uma aproximação aqui poderia ser feita com Hélio Oiticica. Em “Brasil Diarréia”, texto da década de 1970, 

mesma década em que Glauco lança o Manifesto Coprofágico, Oiticica defende que se deve “consumir o 

consumo”. Como observou Alexandre Nodari (2014), consumir o consumo não significa consumir mais. Antes, 

porém, significa “consumir a lógica do consumo: se o consumo é sempre uma transformação, uma digestão, então 

o consumo do consumo é uma digestão desse processo, a dissolução e transformação em algo outro” (NODARI, 

2014, p. 4). 
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observação sobre a relação entre a marca de tênis Ked's e a identidade nacional (op. cit., p. 114); 

na incorporação da cultura de rua a partir de um rapper suburbano (op. cit., p. 115) etc. 

Com isso, a cultura do consumo, mais do que a cultura pop, é explicitada e interrogada 

pornograficamente. Isto é: tensionada pela força disruptiva do desejo que a converte em matéria 

sensível – e, por isso mesmo, ambígua sob a qual essa força disruptiva transforma o espaço de 

encenação do poema em um jogo sem resolução, sem possibilidade de fechamento em um 

sentido acabado. A crítica ao consumo, assim, funciona com esse movimento de violência que 

instaura o contrato masoquista – uma espécie de campo imanente que atravessa toda a obra – e 

que promove o terreno propício para a própria existência dos poemas.  

Nesse sentido, o papel do fetiche para o masoquista Glauco é fundamental. Conforme 

Butterman (2005), o fetiche funciona tanto como um suporte para a encenação teatral e 

performatividade postas em jogo em seus poemas quanto para uma proliferação de sexualidades 

que minam com o binarismo de gênero (BUTTERMAN, 2005, pp. 22-3 e 221). Além disso, 

produz uma defasagem na realização do desejo que em muito se aproxima de um cruzamento 

do fetiche em sua relação íntima com a facticidade. Segundo Agamben (2015), a mudança 

operada pelo significado de fetichismo ao ser introduzido no francês teve como resultado a 

passagem do fetiche para o artifício – ou o retorno, se tomarmos a etimologia latina a partir de 

facticium, significando artificial, e que, por meio das grandes navegações portuguesas, tinha 

sido alterado pejorativamente para feitiço com o intuito de designar quaisquer objetos que 

marcassem uma diferença intolerável entre a cultura europeia e cristã com a de negros africanos 

(BUTTERMAN, 2005, p. 23) –, situando-o na dobradiça entre o próprio e o impróprio, a ponto 

do próprio Dasein heideggeriano se expressar como a marca de uma espécie de fetichismo 

original (AGAMBEN, 2015, p. 270). Assim, o fetiche assume uma forma ambígua entre a 

presença e a ausência (no sentido freudiano) ou de coexistência entre valor de troca e valor de 

uso (no sentido marxiano), colocando, ainda, no primado dessa relação, uma impropriedade 

original do próprio (op. cit., p. 271). Não à toa, 

O ingresso de um objeto na esfera do fetiche é cada vez o sinal de uma 

transgressão da regra que confere a cada coisa um uso apropriado. É fácil 

identificar qual é tal transgressão: para De Brosses, trata-se da transferência 

de um objeto material para a esfera intangível do divino; para Marx, da 

violação do valor de uso; para Binet e Freud, do desvio do desejo de seu objeto 

próprio. O mapa das migrações do conceito de fetichismo delineia assim em 

filigrana o sistema das regras que codificam um tipo de repressão do qual os 

teóricos da liberação ainda não se ocuparam, a saber, aquela que se exerce 

sobre os objetos, fixando as normas do seu uso. Este sistema de regras é, em 

nossa cultura, embora aparentemente não sancionado, tão rígido que, tal como 
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o mostra o ready-made, a simples transferência de um objeto de uma esfera a 

outra basta para torná-lo irreconhecível e inquietante. (AGAMBEN, 2007, pp. 

94-5) 

Nesse contexto, a transgressão que o fetichismo põe em causa quando atua sobre as 

normas de uso do objeto estaria, conforme E. L. McCallum, menos vinculada ao fetichismo 

como desvio ou perversão e mais como uma ferramenta para reconceitualizar oposições binárias 

de diferença sexual, focando na relação, e especialmente na negociação da diferença, entre 

sujeitos e objetos. Desse modo, segundo a autora, o fetichismo iria além da fixação sexual de 

um objeto sobrevalorizado que configuraria uma perspectiva freudiana para ser compreendida 

como uma perspectiva estratégica do pensamento pós-moderno com o objetivo de analisar 

hipóteses sobre sujeitos e objetos, desejo e conhecimento, identidade e diferença 

(BUTTERMAN, 2005, p. 24). 

Desse modo, o lugar do fetichismo em Glauco é revelador dessas questões. Primeiro, 

porque Glauco participou ativamente do primeiro grupo organizado de militância dos direitos 

LGBT no Brasil, o Somos, ainda durante o período da ditadura civil-militar, no final dos anos 

1970 – foi o próprio Glauco que escolheu o nome do grupo a partir de uma experiência argentina 

na mesma década. Segundo, porque ele contribuiu com as publicações de periódicos e tabloides 

que tratavam da temática homossexual, entre eles, o Pasquim e Lampião da Esquina. Porém, a 

experiência no Somos foi marcada, contraditoriamente, por uma realimentação dessa burocracia 

militar a partir do silenciamento de outros desejos que não se conformavam numa identidade 

gay (BUTTERMAN, 2005, p. 98). Além disso, o próprio Glauco rejeitava se marcar como gay, 

preferindo pensar a sua “tendência” de submissão a outros homens (op. cit., p. 106). Assim, a 

descentralização do ato sexual convencional em Glauco, inclusive do sexo gay hegemônico, 

apontava, seguindo McCallum apud Butterman, para um outro conceito de fetichismo que desse 

conta de uma maior fluidez do gênero e de novas disposições do desejo em configurar a 

sexualidade. Pois, 

Independentemente dos motivos para a escolha de Mattoso de não se 

identificar como gay no universo antifalogocêntrico que cria, há pouco espaço 

[em suas obras] para as normas e práticas sexuais do homem gay dominante. 

O trabalho de Mattoso também se projeta ocasionalmente no papel de 

fetichista do pé, independentemente do gênero do indivíduo que se torna o 

objeto de seu desejo. Ainda que a atração por mulheres nunca seja articulada 

na poesia de Mattoso, ela é um componente significativo tanto no 

desenvolvimento de sua autobiografia sexual, Manual do Podólatra Amador 

(1986), quanto em As Aventuras de Glaucomix, o Podólatra, livro em 

quadrinhos escrito quatro anos depois. O desenvolvimento do personagem 

japonês Sílvia por Mattoso pode servir como um exemplo de fetichismo que 

não se limita a um gênero específico e, por isso, faz ecoar a voz de quem busca 
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um parceiro sexual que transcende o confinamento da identidade de gênero. 

(BUTTERMAN, 2005, pp. 108-9)   

Nessa perspectiva, o fetiche da podolatria atua em O poeta pornosiano na fixação e 

repetição de imagens que vão se sucedendo em diferentes cenas e com diferentes personagens 

– porém, com o eu lírico na quase totalidade das vezes fazendo referência direta ao autor. De 

acordo com Butterman, essa repetição32 em Glauco funciona como um dispositivo que atua: 1) 

no paralelismo estilístico com os temas tratados (obsessão, fixação, rigidez que o tema do 

fetichismo comunica) e 2) na implosão das próprias noções a que o poeta se propõe a trabalhar 

(BUTTERMAN, 2005, pp. 222-3). Além disso, funciona também como uma forma de violência 

em si mesma que procura combater a razão, a imaginação e o desejo de progredir. Uma forma 

de violência, por isso, que é contra a uma inclinação natural para evoluir e evitar as armadilhas 

da estagnação. Dessa forma, a repetição no masoquismo ocorre no próprio reino da imagem – 

fixada, congelada e fetichizada –; de modo a não nos movermos da imagem para a 

representação, mas do ato a sua infinita suspensão, conforme MacKendrick apud Butterman 

(op. cit., p. 223). Tal estagnação – que constitui um discurso ironicamente parado, mas 

inquietante – é o espaço em que a voz poética de Mattoso é eternamente reencenada e suspensa 

(idem). 

Nesse contexto, do ponto de vista da pornografia, a transgressão de Nova Dubai e O 

poeta pornosiano tem um aspecto voltado para algo além do uso de palavras de ordem e de 

descrições obscenas. Essa transgressão inaugura uma outra relação com a linguagem, tal como 

Sade e Masoch tinham realizado, cada um a seu modo, ao pôr, segundo Deleuze (1973), a 

“linguagem em relação com o seu próprio limite, com uma espécie de <<não-linguagem>> (a 

violência que não fala, o erotismo do qual não se fala)” (DELEUZE, 1973, p. 23). De tal modo 

que, por um desdobramento interior à linguagem, “a linguagem descritiva se ultrapasse em 

direção a uma mais alta função” (idem). É preciso também que o elemento pessoal se torne 

reflexivo e desemboque no impessoal. Desse modo, violência e sexualidade que guardariam 

relação estreita em um interdito mais profundo, seriam intensificadas em Sade pelo processo 

duplo do negativo e da negação e em Masoch pela denegação e pelo suspensivo com o intuito 

de atingir não a pulsão, mas o próprio instinto de morte – ainda que de maneiras distintas: no 

sadismo, pela maneira especulativa e analítica e, no masoquismo, pela maneira mítica e 

dialética, imaginária (op. cit., p. 37) .  

                                                             
32 No terceiro capítulo pensaremos essa repetição também com relação às imagens técnicas. 
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De modo próximo, por isso, conforme Barbosa (2017), o interesse em Nova Dubai 

residiu não no desejo, mas no impulso de morte que atuou para promover um gozo sem função, 

improdutivo, situado apenas num agora hedonista. Em O poeta pornosiano, essa 

improdutividade se esboçou pelo jogo com o fetiche da podolatria e com o enfoque nas 

preliminares em si do ato sexual sem nunca desembocar numa consumação do ato que seria 

considerado legítimo somente através do orgasmo. Assim, essa suspensão e denegação do 

masoquismo pertenceria, essencialmente, também ao fetichismo – pelo menos no sentido 

freudiano, em que o fetichismo surgiria a partir da denegação (contestação) da falta do pênis na 

mulher (DELEUZE, 1973, p. 32). 

Além disso, a violência dessa transgressão possui, no aspecto formal, um outro correlato 

preciso: no caso de O poeta pornosiano, a partir da introdução da força do romance na poesia, 

e, de Nova Dubai, do registro de diferentes materialidades da imagem. Segundo Deleuze, 

Masoch introduziu no romance a arte da suspensão como recurso romanesco em estado puro, 

de modo a não só efetivamente introduzir personagens cujos sofrimentos implicassem em 

suspensões físicas, mas a fazer funcionar a própria narração num registro “fotográfico”, 

congelando diversas imagens em situações dramáticas (DELEUZE, 1973, pp. 34-5). Dessa 

forma, Masoch rebaixou a descrição para um segundo plano, passando do objeto para o fetiche 

e fazendo subsistir uma atmosfera estranha e densa, um “perfume excessivamente pesado” (op. 

cit., p. 36). 

Com efeito, a referência ao romance não nos parece ter sido lembrada por Deleuze de 

modo casual. Mesmo porque, o romance e a pornografia estabeleceram relações internas 

decisivas a partir do século XVII. Porém, foi com o romance do século XVIII que a pornografia 

alcançou um novo patamar de relação com o público através da introdução de técnicas realistas, 

da incitação do desejo do leitor, do exagero das técnicas e métodos de verossimilhança, da 

impossibilidade de escapar à excitação física e da maquinação de uma espécie de trompe-l'oil 

literário por meio do qual a palavra criava a coisa – de modo que a palavra obscena da 

pornografia, como fetiche ou como simulacro de uma parte de um objeto, além de representar 

o seu referente o substitui, algumas vezes chegando até a aperfeiçoá-lo (FRAPPIER-MAZUR, 

1999, pp. 235-7). O que minava, assim, com o caráter mimético de uma certa tradição da 

atividade literária, pois a palavra, ao invés de representar, era a própria coisa (op. cit., p. 238).  

Com isso, em O poeta pornosiano, o enquadramento narrativo dos poemas, mesclado à 

confluência de diferentes registros de narração (em primeira ou terceira pessoa, com a 

introdução de diálogos de diferentes vozes etc.), funcionava como uma abertura do poema às 
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potências do romance. Pois, consoante Deleuze (2005), o romance, para Bakhtin, diferente da 

epopeia e da tragédia, não tem mais a unidade coletiva ou distributiva que fazia com que as 

personagens falassem uma única e mesma linguagem. Nesse novo tipo de texto, porém, a língua 

circulava durante toda a narração por diferentes agentes. Assim, “as personagens, as classes, os 

gêneros formam o discurso indireto livre do autor, tanto quanto o autor forma a visão indireta 

livre deles (o que vêem, o que sabem ou não)” (DELEUZE, 2005, p. 225). 

Essas relações ganham especial sentido em Nova Dubai. No filme, a estrutura narrativa 

parece, a todo instante, jogar contra si mesma. Por toda obra, uma desconfiança se instaura a 

partir da veracidade das ações dos personagens que surgem – ou melhor: invadem – a tela a 

cada instante em diferentes registros de imagem (seriam eles “reais” ou apenas fictícios?). Pois 

cada personagem, como um grau de força relativo, interfere na organização das cenas: 

Fernando, ex-namorado de Bruno, surge em construções contando diretamente para a câmara 

sinopses de filmes de terror; Hugo, o suicida que nunca conseguiu realizar plenamente o seu 

desejo, também conta diretamente para a câmara suas experiências frustradas num tipo de 

registro de imagem documental próximo ao que operários da construção e o pai de Bruno, o 

argentino, tinham realizado; Bruno e Gustavo, porém, mantém uma relação com a câmera mais 

distanciada, como num registro ficcional clássico. Ainda assim, o modo de instalação desses 

personagens mais tradicionais no espaço fílmico, do ponto de vista narrativo, é completamente 

diferente do empregado em um filme que responde a uma linearidade da narrativa tradicional: 

seja pela proliferação de elementos estranhos (como o colar cervical que passou do cachorro 

para Gustavo em uma simples mudança de imagem), seja pela mudança do registro narrativo 

(há momentos em que Gustavo fala diretamente para a câmara para contar pequenos segredos 

de desejos que nutre por membros de sua família), seja pelo modo aleatório de composição das 

cenas em sequências que não evoluem para desenvolver o personagem nem a narrativa.              

 

Figura 3. Fernando, ex-namorado de Bruno, aparece no filme contando sinopses de filmes de terror. 
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Figura 4. Hugo, o amigo suicida. 

Desse modo, a potência do romance que vimos esboçada na poesia de Glauco aparece 

em Nova Dubai através da utilização de diferentes materialidades da imagem. Com isso, a 

utilização de vídeos da internet, da tela do computador como acesso a redes sociais e da tela do 

celular para aplicativos de pegação constituem elementos que são empregados durante todo o 

filme para situar esse desejo pela pornografia e pelo sexo como um produto da cultura gay 

contemporânea que tem no hedonismo um elemento central e que objetiva abrir o tempo da 

imagem para uma experiência cuja intensidade não é encerrada em um significado fechado. 

Há, ainda, uma relação de transgressão com a lei. Segundo Deleuze (1972), a relação 

com a lei que se estabelece no masoquismo e no sadismo corresponde a dois modos de 

superação dela tendo como referência a figura da lei moderna, formulada por Kant. Desse 

modo, se antes a imagem clássica da lei tinha como pressuposto o Bem, com a modernidade de 

Kant ela passa a ser a causa de si mesma. Assim, a lei não depende mais de um objeto e, 

consequentemente, o objeto que seria da lei furta-se essencialmente. O que faz com que além 

de não sabermos o que é a lei também não tenhamos nunca como sabê-la, pois ela 

age sem ser conhecida. Ela define um domínio de <<deambulação>>, no qual 

somos já culpados, isto é, onde já transgredimos os limites antes de sabermos 

do que se trata: como Édipo. E a culpabilidade e o castigo nem chegam a dar-

nos a conhecer o que é a lei, mas deixam-na entregue à própria 

indeterminação, que corresponde, como tal, à extrema precisão do castigo. 

Kafka soube descrever esse mundo. Não se trata de pôr Kant ao lado de Kafka, 

mas apenas de destacar dois pólos que enquadram o moderno pensamento da 

lei. (DELEUZE, 1973, p. 91) 

 Com isso, o sadismo e o masoquismo, ainda conforme Deleuze (1973), procurariam 

transgredi-la de dois modos distintos. No caso do sadismo, a partir do ultrapassamento da lei 

em um sentido mais alto; já no masoquismo, a superação da lei aconteceria a partir de suas 

consequências ao nos entregarmos inteiramente aos efeitos dela. Nesse movimento de descida 

do masoquismo às consequências da lei, ela nos permite acesso aos prazeres que proíbe (op. 

cit., p. 73). É assim que Glauco Mattoso constitui em O poeta pornosiano a sua transgressão ao 
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aceitar resignadamente a lei, acelerando as suas consequências de modo a receber dela o que se 

interditava. Já em Nova Dubai, a relação com a lei se exprime num brincar que funciona tanto 

para ultrapassar a lei, suspendendo a sua origem, quanto para seguir obstinadamente os seus 

efeitos.      

Em todo caso, seja em Nova Dubai ou em O poeta pornosiano, a transgressão que ambas 

as obras trabalham funcionaria também como uma superação de limites, de limites em relação 

a si, que seria posta em jogo pelo próprio ato sexual. Com isso, conforme Georges Bataille 

(2017), para superar a condição de uma transgressão limitada (= transgressão que condiciona 

uma relação constitutiva com o interdito para organização da própria sociedade), com o objetivo 

de dar vazão a uma transgressão ilimitada, seria preciso fazer passar a morte em toda a sua 

expressão (BATAILLE, 2017, p. 90). Assim, o ato sexual, como o sacrifício, promoveria uma 

violência que se ergueria contra o corpo enquanto realidade biológica. Essa violência se 

exprimiria na carne, signo dessa conjunção entre morte e vida – da morte como signo de vida 

– que se volta para uma abertura ao ilimitado, implicando uma desorganização da unidade do 

organismo.  De modo que,  

O sacrifício substitui a vida ordenada do animal pela convulsão cega dos 

órgãos. O mesmo se dá com a convulsão erótica: ela libera órgãos pletóricos 

cujos jogos cegos prosseguem além da vontade refletida dos amantes. A essa 

vontade refletida, sucedem os movimentos animais desses órgãos inchados de 

sangue. Uma violência, que a razão não controla mais, anima esses órgãos, 

tensiona-os até a explosão e, de repente, é a alegria dos corações de ceder ao 

excesso dessa tempestade. O movimento da carne excede um limite na 

ausência da vontade. A carne é em nós esse excesso que se opõe à lei da 

decência. A carne é o inimigo nato daqueles a quem obseda o interdito cristão, 

mas se, como creio, existe um interdito vago e global que se opõe sob formas 

que dependem dos tempos e dos lugares à liberdade sexual, a carne é a 

expressão de um retorno dessa liberdade ameaçadora. (BATAILLE, 2017, p. 

116)               

Entretanto, essa transgressão não configuraria uma simples ruptura que buscaria atingir 

o limite da linguagem e da imagem. Antes, porém, O poeta pornosiano e Nova Dubai procuram 

colocar em suspensão a tentativa de superação desses limites, perfazendo um jogo pós-moderno 

que se constitui como crítica ao próprio presente onde esses limites já foram incorporados na 

lógica da cultura e do capital. Dessa forma, a transgressão se transforma em um procedimento 

estratégico que é mobilizado tanto pelo poeta quanto pelo diretor para hackear todo o corpo 

social a partir do seu corpo desejante.  
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CAPÍTULO 2: DA PORNOGRAFIA POLÍTICA PARA AS POLÍTICAS DA 

PORNOGRAFIA 

 

Pornografia e política, pelo menos desde a sua origem moderna, sempre estiveram 

entrelaçadas. Ainda que o século XIX tenha se mostrado, sobretudo com os resultados da 

Revolução Francesa, um momento de distensão da pornografia de suas relações explicitamente 

políticas, algo da política – de um modo de se partilhar e distribuir uma outra organização 

sensível33 – se manteve vivo na pornografia. Dessa forma, cada palavra, gesto e imagem que se 

compreendia pornográfico era necessariamente investido por uma relação política que a 

precedia e a envolvia por inteiro.  

Do ponto de vista histórico, porém, a tradição ocidental com o passar dos séculos alterou 

significativamente o enquadramento da pornografia, assumindo-a como um risco à sociedade a 

partir de uma compreensão que havia sido forjada por fatores exógenos ao texto propriamente 

pornográfico. Além disso, o surgimento de uma nova esfera pública que propiciasse a 

circulação e o debate de ideais, movido  pelo desenvolvimento das técnicas de impressão e pelo 

consolidação de uma vida urbana que reorganizava os indivíduos por uma nova lógica de 

sociedade, adensou esse fenômeno de maneira agressiva, tornando a pornografia uma das 

principais ferramentas de crítica ao poder constituído – e, até mesmo, de resposta desse poder 

a quem se insurgisse contra ele. 

No Brasil, um dos maiores expoentes a conjugar pornografia e política foi Gregório de 

Matos e Guerra, não à toa conhecido como Boca do Inferno, ainda durante o período colonial, 

na Bahia do século XVII. Em seus escritos, trazia a sátira social para um lugar privilegiado com 

o objetivo de expor os problemas da província. Dessa forma, sátira e pornografia confluíam 

com o objetivo de promover uma restauração moral da sociedade. Esse interesse de uso crítico 

da sátira, porém, ainda que manifestamente em seu sentido teleológico fosse conservador, 

guardava também uma centelha revolucionária que se exprimia a partir de sua forma. 

                                                             
33 Em Mil Platôs, Deleuze e Guattari (1996) afirmam que “Antes do ser, há a política” (DELEUZE; GUATTARI, 

1996, p. 78). Os autores procuravam seguir com essa afirmação um nível de análise que fosse aquém e além do 

indivíduo, aquém e além da linguagem. Até por isso, não havia possibilidade de qualquer circunscrição da política, 

não existia o “político”. Desse modo, a política que defendiam era a política das multiplicidades, do desejo. A 

consequência direta era bem conhecida: tudo é política. Uma política que, do ponto de vista social, trabalha ao 

nível da terra, da distribuição das suas potências (LAPOUJADE, 2015, pp. 188-9). É a partir dessa noção que 

poderemos defender, mais à frente, a ideia de políticas da pornografia como modo de exprimir essa reorganização 

sensível e, portanto, política mobilizada por Nova Dubai e O poeta pornosiano. 
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Nesse sentido, o próprio procedimento expressivo colocado em jogo pela pornografia 

em Gregório reconfigurou a política para um outro tipo de registro e intensidade ao aliar, 

internamente, política e vida. Por isso, em nossa modernidade, a crítica ao sistema econômico-

social recuperou essa força disruptiva da pornografia como meio de ação contra a forma de 

poder contemporâneo predominante (biopolítica) através da mobilização dos próprios meios da 

pornografia. O que possibilitou a promoção do aspecto afirmativo (biopotência) da biopolítica 

ao mesmo tempo em que se conjurava o seu caráter negativo (tanatopolítica). 

Por tudo isso, Nova Dubai e O poeta pornosiano constituem dois operadores 

fundamentais para pensar essas questões. Seja do ponto de vista representativo com a discussão 

temática, seja do ponto de vista expressivo com o lugar do corpo e do desejo nessas obras. De 

todo modo, como veremos adiante, a pornografia sempre se afirmou como um modo de 

articulação política independentemente do interesse de seus agentes. O que a impediu, por seu 

turno, de ser reduzida a uma compreensão do que é ou não político.        

 

Sátira e crítica social como elementos integrantes da pornografia 

Desde a aurora da pornografia como uma convenção que teve os seus pilares 

estabelecidos por Aretino, no século XVI, a produção de textos pornográficos esteve 

estreitamente vinculada à subversão política. Porém, somente após a Revolução Francesa, e 

como consequência de suas relações internas – entre elas, a liberdade de imprensa –, a 

pornografia alterou o seu eixo de produção discursiva, passando da crítica social e política para 

a excitação sexual. Assim, com o desenvolvimento de novas tecnologias de registro no século 

XIX, como a fotografia e o cinema, esse caráter eminentemente libidinoso foi reforçado, o que 

contribuiu para afastar a pornografia de seu uso instrumental em panfletos políticos. 

Com isso, a pornografia do século XX se concentrou em dois tipos de representações 

sexuais: de um lado, com o interesse concentrado nos órgãos sexuais, sobretudo o pênis ereto, 

em fotografias, gravuras e filmes, rebaixando as descrições para privilegiar a imagem crua da 

coisa; de outro, a preferência pela focalização da representação reiterada do ato sexual também 

em fotografias, romances, contos e, principalmente, filmes (TRIMBACH, 1999, p. 281).  

Nesse contexto, a linguagem da pornografia variou muito, podendo até ser 

precariamente realizada – no caso dos filmes – sem perder o seu caráter pornográfico, mas 
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qualquer que seja o nível de competência técnica, o tom de todas essas obras 

é muito parecido. Quase nunca é satírico ou humorístico. Há uma seriedade 

que pretende apresentar o corpo e o ato sexual com dignidade própria. 

Provavelmente, esse tom sério é adotado porque intensifica a excitação sexual, 

enquanto o humor e a sátira tendem a enfraquecê-la. O contexto em que o 

leitor ou o espectador se excita pode variar. Um indivíduo pode praticar a 

masturbação solitária; um casal ou um grupo de indivíduos podem se 

estimular mutuamente. A obra escrita é muito provavelmente usada para o 

prazer solitário; as fotografias e os filmes estimularão indivíduos, casais e 

grupos. (TRIMBACH, 1999, pp. 281-2) 

Contrariamente a essa tendência hegemônica, como vimos, a arte contemporânea de 

vertente pornográfica, sobretudo em O poeta pornosiano e Nova Dubai, tem trabalhado 

pornograficamente a política não como um retorno velado à sátira, mas como um investimento 

sobre a própria excitação sexual, forçando-nos a pensar, a partir do desejo, o próprio 

funcionamento do poder na contemporaneidade. Ainda assim, essa mudança de perspectiva (de 

uma pornografia política para uma voltada para a excitação sexual) não anulou completamente 

o potencial da sátira social e pornográfica na contemporaneidade como um elemento que se 

alinhava organicamente na tradição para colocar, através da pornografia, a questão política de 

modo subversivo. Dessa forma, o desafio que nos colocamos aqui é o de propor alguns 

problemas fundamentais que reativam, de outra forma, a relação pornografia e política através 

do lugar da sátira. 

Em primeiro lugar, é imperativo fugir dos reducionismos que tomam a sátira ora como 

um recurso generalizante e a-histórico, ora como um simples produto determinado por 

condições sociais e históricas. O exemplo mais contundente dessa disputa conceitual talvez seja 

o caso Gregório de Matos e Guerra que, na Bahia do século XVII, aliava com maestria 

obscenidade e sátira com o objetivo de criticar a ordem social. Para  João Adolfo Hansen (2004), 

a sátira de Gregório obedecia a uma tópica retórica tradicional que tinha como pressuposto 

restabelecer a ordem moral na província. O que, consequentemente, impediria a sua translação 

histórica, porque a ação de conceber a sátira dentro deste ou daquele paradigma teórico 

obedeceria mais ao desejo do intérprete do que à análise da obra em si (HANSEN, 2004, p. 39). 

Já para Haroldo de Campos, não é possível obliterar o papel que a própria forma exprime ao 

revelar conteúdos que não estavam vinculados, necessariamente, à intencionalidade do autor 

(CAMPOS, 2011, pp. 124-5).  

Nesse sentido, o caso Gregório de Matos nos ajuda a pensar possíveis aproximações e 

distanciamentos com o jogo contemporâneo que se faz entre pornografia e política. Em O poeta 

pornosiano, a referência a Gregório de Matos se dá com a persistência explícita de sua memória 
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que subsiste no próprio nome do autor. Glauco Mattoso é o pseudônimo de Pedro José Ferreira 

da Silva. Portador de glaucoma desde a infância, o poeta mobilizou a doença como modo de 

processamento de sua poética a partir da junção da palavra glaucomatoso, que designa os 

sujeitos acometidos pelo glaucoma, com o Mattos – respeitando a ortografia antiga que tem a 

consoante dobrada – de Gregório de Matos. Além disso, como aponta Butterman, 

se “Mattos” é o fenômeno original e é considerado gramaticalmente como um 

pronome, então talvez “Mattoso” seja o adjetivo correspondente que pode 

servir para identificar a natureza ou o tipo de trabalho que Mattoso está se 

apropriando e retrabalhando. De fato, usando a terminologia da gramática, é 

também verdade que o adjetivo “mattoso” funciona como uma unidade 

semântica para modificar – pode-se dizer, gramaticalmente e tematicamente – 

a forma substantiva de “Mattos”. Seja ou não coincidência essa relação 

paronomástica, há uma inegável semelhança temática e estrutural na 

comparação dos sonetos de Gregório de Mattos com os de Glauco Mattoso. A 

encarnação pós-moderna do “Boca do Inferno” é um título merecido para os 

versos simultaneamente cínicos, críticos e humorísticos que predominam nas 

obras de Glauco Mattoso. (BUTTERMAN, 2005, p. 63) 

Todavia, quando aproximamos Glauco Mattoso e Gregório de Matos, ainda que 

guardadas as devidas diferenças a nível histórico, estamos assumindo a tarefa – e o risco – de 

comparar duas constelações singulares que se encontram numa zona comum de atividade. Isto 

é, propomo-nos a promover, por meio da comparação, a força diferencial (in)comum que 

atravessa a obra e intercepta o tempo histórico. Desse modo, ainda que não releguemos o lugar 

da história em nossa análise a uma figura subalternizada, alinhamo-nos mais com Haroldo de 

Campos (2011) em sua defesa da “novidade” e “originalidade” de Gregório, a despeito da 

produção poética no século XVII ser marcada pelo plágio34, do que com Hansen (2004), que 

defende a impossibilidade do uso dessas noções devido a uma perspectiva pragmática da 

recepção que reabilitou as obras de Gregório sob o signo de uma individualidade subjetiva no 

período romântico. Além disso, tal alinhamento se dá também pelo lugar afirmativo da 

transgressão em Gregório ao situar a sua produção a partir da noção de carnavalização de 

Bakhtin, pois, conforme Campos, a respeito da crítica “diacrônica” que Febvre fez a Lefranc 

ao negar as “tendências ateístas abstratas” de Rabelais, 

Ignorar esse “aspecto cômico do mundo”, desenvolvido secularmente na 

“cultura popularesca do humor, infinitamente variada”, equivale a 

desconhecer a “historicidade do riso”, o fenômeno da “carnavalização”, 

persistente ainda quando cambiante no tempo. Esse fenômeno, o próprio 

Bakhtin não deixa de rastreá-lo tanto na cultura do Quinhentos, como no 

grotesco (que remonta à Idade Média) e ainda em escritores do século do 

                                                             
34 Parece-nos que essa inclinação de Haroldo de Campos é também compartilhada por Silviano Santiago (2000) 

no ensaio seminal O entre-lugar do discurso latino-americano com a positivação da literatura brasileira a partir 

de uma escrita de escrita de autores estrangeiros. 



53 
 

Barroco, como o espanhol Quevedo, influente em nosso Gregório. A propósito 

do autor castelhano, e apoiando-se expressamente em Bakhtin, um notável 

estudioso dos aspectos sociológicos dos Séculos de Ouro, Noël Salomon, 

alerta para o risco de “esquematismo” desse tipo de abordagem, 

argumentando: “Os textos são polifônicos do ponto de vista da ideologia e não 

se podem reduzir somente à prática de classe dos autores. Disso temos um 

exemplar palmar no caso de Quevedo dos Sueños: a ideologia feudal 

(antimercantil e anticapitalista) desse proprietário de feudo penetra-os, 

atravessa-os, misturando-se de um modo contraditório com uma denúncia das 

taras e um desmascaramento sem piedade da Espanha ainda feudal de seu 

tempo”. (CAMPOS, 2011, p.118) 

Nesse contexto, perceber a pervivência da forma de Gregório – o nosso primeiro 

antropófago, consoante Augusto de Campos (CAMPOS, 1978: 97) – em Glauco implica em se 

instalar nesse centro dialético que reorganiza os lugares da política e da pornografia sem, no 

entanto, demover-se da tarefa de tratar a urgência do presente. Com isso, em O poeta 

pornosiano a pornografia não se apresenta em diversos poemas de per si – ainda assim, em toda 

a antologia o aspecto carnavalesco nunca deixe de estar expresso. Exemplificativo disso é a 

segunda parte do livro, O poeta verminoso, em que a discussão a partir das dicotomias 

saúde/doença e sustentabilidade/poluição assume o primeiro plano. Quanto à primeira 

dicotomia, vejamos o poema Ambulatorial:     

#885 AMBULATORIAL [1/9/2003] 

 

O plano de saude, investigado, 

irregularidades taes revela 

que a comissão fiscal o interpella 

perplexos deixa os membros do Senado. 

 

Um cancer tem papel de resfriado 

a lepra de allergia; erysipela 

registra-se, mas quem portava aquella 

molestia usou remedio para o gado. 

 

Vencida a validade, as drogas são 

aos velhos receitadas: quando o effeito 

differe do normal, foi “rejeição”... 

 

Quem tinha, no seu physico, perfeito 
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estado e alli passou, já não é são 

e caro, no hospital, lhe custa o leito. (MATTOSO, 2011, p. 51) 

Muito embora o poema tenha sido escrito em 2003, momento em que estava em votação 

no Congresso Nacional o Estatuto do Idoso, somente foi publicado em 2011 como parte da 

antologia O poeta pornosiano. Dessa forma, ao deslocar temporalmente o texto de seu momento 

de produção, o poema estabeleceu novas relações de sentido, dadas menos pelo contexto da 

época do que pela regularidade do tema da precariedade do atendimento à saúde de idosos. 

Além disso, o uso de antíteses para marcar as relações entre as doenças que possuem gravidades 

opostas, como câncer/resfriado e lepra/alergia, perfazem um registro muito comum também às 

duplas contrastivas empregadas pelo barroco e que vão ser retrabalhadas por Glauco durante 

toda a antologia. O que serve, assim, ao intuito de realçar as incongruências realizadas pelos 

planos de saúde ao gerenciar o tratamento de doenças dos idosos. Por fim, no último terceto, 

como é comum nos poemas de Glauco, a voz poética exprime o riso ao explicitar a contradição 

presente no hospital: lugar que deveria servir para tratar aos doentes, mas que, ao invés disso, 

adoece os sãos.  

Já no poema Da cama feita, a dicotomia sustentabilidade/poluição procura, num 

momento em que se discutia a utilização de sacolas recicláveis, colocar o problema da poluição 

como necessário para discutir a nossa própria sobrevivência. Desse modo, o poeta lança mão 

de ferramentas linguísticas que também atuam nessa aproximação com o barroco, sobretudo 

com o realizado por Gregório, tanto do ponto de vista formal quanto da carnavalização que se 

encena. Como se percebe no poema abaixo: 

#1628 DA CAMA FEITA [3/8/2017] 

 

Uma saccola plastica demora 

cem annos (é o que dizem) para, emfim, 

deixar de polluir tudo que, agora, 

pollue! É muito tempo, para mim! 

 

Em casa, aquelle lixo para fora 

jogamos sem pensar! Não sendo assim, 

o plastico accumula e, alguma hora, 

terá que ser-lhe dado qualquer fim... 
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Saccolas recyclaveis solução 

sensata me parecem, porem não 

entende assim este governo estreito... 

 

Que querem? Quando não houver logar 

nenhum mais para o plastico jogar, 

com elle forraremos nosso... leito! (MATTOSO, 2011, p. 55) 

No poema em questão, o jogo com a polissemia das palavras – como em “leito”, tanto 

para significar cama quanto túmulo – e a regularidade de unidades lexicais (sacola) em 

sintagmas que apontam para relações opositivas – pois “sacola de plástico” está mais próximo 

do campo semântico da poluição e “sacola reciclável” do campo semântico da sustentabilidade 

– constituem dois recursos que apontam para uma lógica de organização do pensamento, mas 

que no último terceiro deixa entrever o caráter jocoso do poema sem que rejeite para isso a 

seriedade de toda a sua construção. Com isso, o riso comparece quando engajamos na leitura 

diferentes dimensões (semânticas, pragmáticas etc.) que abrem o poema a uma riqueza que é 

irredutível ao ponto de vista puramente formal. 

Além disso, em O poeta pornosiano a sátira também se exprime explicitamente com a 

crítica às instituições – como a igreja, polícia, governo – e ao conjunto da sociedade que atua 

para marginalizar indivíduos ou práticas sexuais – o que, dentro da perspectiva do livro que não 

conhece diferenciação entre desejo e “sujeito”, se torna a mesma coisa. Porém, o modo em que 

Glauco mobiliza a pornografia na sátira altera a relação de simples denúncia para dar realce ao 

aspecto desejante da crítica – como se a crítica política estivesse concentrada no desejo por um 

potencial revolucionário que lhe seria imanente, e não no que é expressamente dito. De modo 

próximo, assim, ao que Bataille defende a partir do poder revolucionário que habita o erotismo 

em combater condições impostas, dado que o acesso ao reino erótico operaria diretamente como 

uma crítica social contra injustiças (BUTTERMAN, 2005, p. 12). Analisemos o poema abaixo: 

#DA CUNNILINGUARUDA [21/8/2003] 

 

Se installa CPI que apuraria 

quem fundos desviou para a Suissa. 

Chamados a depor nessa “puliça”,  

irados coroneis quasi dão cria. 
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“Ondé que já se viu, Vige Maria, 

desconfiar de mim? Quero justiça!” 

Na midia a cobertura é já maciça, 

Mas nada se descobre e a coisa esfria. 

 

Até que uma teuda e manteuda 

confessa que o amante usava a conta 

chamada “Longue-Tongue”, a mais polpuda. 

 

Archivo a ser queimado, a moça, tonta, 

Ainda o nome explica e se desnuda: 

“É delle a lingua, e enfia fundo a poncta!”  (MATTOSO, 2011, p. 10)   

No poema acima, o título aponta para uma atividade que não lembra em nada a 

investigação contra a corrupção, mas que, ainda assim, será desenvolvida durante todo o soneto. 

“Cunnilinguarada” remete ao estímulo da vulva com a língua que, mais adiante, será retomado 

por expressões que recuperam a atividade sexual, como o nome da conta bancária do político 

na Suíça, chamada de “Longue-Tongue” – expressão constituída a partir de um inglês falado 

com a interferência da gramática do português (ou long tongue, numa construção vernacular 

mais aceita, significando língua comprida) –, e a confusão da “teuda e manteuda” (= expressão 

antiga que caiu em desuso no português contemporâneo e que significava “tida e mantida” para 

designar a amante) ao trocar, no último terceto, devido a ela estar “tonta” no instante da 

declaração, a “língua” da conta bancária (Longue-Tongue) com a língua do seu político amante.  

Com isso, a seriedade que envolve a atividade de uma CPI para investigar a prática de 

corrupção se transforma numa cena cômica. Além disso, a quebra da linearidade da voz do eu 

lírico com a incorporação da fala do político investigado, como se estivesse prestando um 

depoimento naquele momento, presentifica a ação descrita no poema e desloca o personagem 

enfocado de sua aura de autoridade a partir da coloquialidade do seu discurso.  

Uma coloquialidade que comparece no soneto pelo investimento que o poeta faz na 

oralidade com o objetivo de criticar o lugar institucionalizado do político na sociedade, pois a 

língua que fala, assim como os seus atos, foge à norma. Desse modo, o lugar do desejo que se 

esboça no poema não passa necessariamente por exprimir o órgão ou o ato sexual em si mesmo 

– ou seja, não passa pela pornografia propriamente dita. O que o poeta procura, então, é um 
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modo de instalação no desejo que torne sensível o problema tratado para servir como acesso 

imediato à crítica social e política.          

Por seu turno, em Nova Dubai o sexo explícito não deixa dúvidas quanto ao caráter 

pornográfico da obra. Ainda assim, é significativo que o lugar da pornografia no filme não seja 

encerrado em si mesmo. Sobrevém para isso dois fatores: primeiro, a preocupação política de 

crítica à especulação imobiliária que propiciou o financiamento coletivo do filme através do 

sistema de crowdfunding; em segundo lugar, o deslocamento estético operado ao rejeitar a 

opção de fazer um típico filme de denúncia para realizar algo bem mais elaborado, tendo o sexo 

como terreno e meio privilegiado para a constituição de uma crítica social e política. Dessa 

forma, em ambos os fatores a política nunca chega a anular a pornografia, e vice-versa. Antes, 

ambas procuram afirmar-se por um duplo jogo negativo: naquilo que, justamente, nega a 

política na pornografia e no que rebaixa a pornografia na política. 

Nesse contexto, Nova Dubai, em relação direta com outros filmes do cinema 

contemporâneo, lança mão de uma nova concepção de ficção que reelabora o modo de acesso 

ao real como instrumento necessário para a crítica. Como defende Rancière a respeito dessa 

mudança de perspectiva que envolve o lugar da ficção para trabalhar e pensar o real, 

O real precisa ser ficcionado para ser pensado. Essa proposição deve ser 

distinguida de todo discurso – positivo ou negativo – segundo o qual tudo seria 

“narrativa”, com alternâncias entre “grandes” e “pequenas” narrativas. A 

noção de “narrativa” nos aprisiona nas oposições do real e do artifício em que 

se perdem igualmente positivistas e desconstrutivistas. Não se trata de dizer 

que tudo é ficção. Trata-se de constatar que a ficção da era estética definiu 

modelos de conexão entre apresentação dos fatos e formas de inteligibilidade 

que tornam indefinida a fronteira entre razão dos fatos e razão da ficção, e que 

esses modos de conexão foram retomados pelos historiadores e analistas da 

realidade social. [...] Não se trata pois de dizer que a “História” é feita apenas 

das histórias que nós nos contamos, mas simplesmente que a “razão das 

histórias” e as capacidades de agir como agentes históricos andam juntas. A 

política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem “ficções”, isto é, 

rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que se vê 

e o que se diz, entre o se faz e o que se pode fazer. (RANCIÈRE, 2005, pp. 

58-9) 

Ainda que guardemos certa reserva com as noções de regime estético da arte e de 

história em Rancière – sobretudo por suas articulações intrínsecas com o problema que envolve 

o lugar da linguagem35 –, esse breve excerto nos serve para pensar a ficção como criação na 

                                                             
35 Esse problema também se estende à noção de partilha do sensível. Para uma discussão sobre o assunto, ver: 

LAZZARATO, M. Signos, máquinas, subjetividades/ Signs, machines, subjectivities. Tradução de Paulo 

Domenech Oneto com a colaboração de Hortência Lencastre. São Paulo: Edições Sesc São Paulo: n-1 edições, 

2014. 
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medida em que intercepta o real de um outro modo. Com efeito, a ficção em Nova Dubai 

mobiliza a organização de um outro registro do visível e dizível que foge, em muito, aos filmes 

de documentário centrados na denúncia. Não é, pois, com palavras e com o testemunho de um 

sujeito histórico que se assenta o filme; mas, antes, com a fruição, o gozo, que se dá em relação 

a si e aos outros entre e com o espaço da cidade – e não simplesmente sobre esse espaço. 

Nesse sentido, a ficção comparece como registro de uma performatividade de fundo que 

encena a própria encenação desses corpos em um gozo improdutivo com a cidade, como 

apontado por Barbosa (2017), em sintonia direta com a cultura contemporânea gay forjada pela 

pegação. Essa nova reorganização sensível que atravessa o filme se dá num plano ético-

estético-político que reorienta os caminhos de acesso – ou instalação – e crítica ao real a partir 

de estratégias comuns ao que,  nos últimos anos, diversos filmes do cinema brasileiro 

contemporâneo têm se utilizado – como a explicitação do artifício pelo desvelamento do 

dispositivo cinematográfico e, sobretudo, o foco numa estética da frivolidade, que em Nova 

Dubai assume esse caráter hedonista. Assim, segundo Angela Prhyston, tais filmes trabalhariam 

com o 

Choque deliberado entre o realismo e o artifício excessivo que desarticula e 

desestabiliza os efeitos de real pressupostos em plots mais banais. Tal embate 

é possivelmente o que põe a nu o dispositivo cinematográfico, sem contudo, 

descartá-lo, ou seja, sem descartar a ilusão, sem abandonar o artifício – filmes 

imbuídos de artifício, de ilusionismo, mas que estão permanentemente pondo 

à prova a própria ideia de ilusionismo. (PRYSTHON, 2015, p. 68) 

Dessa forma, a crítica social e política se esboçaria em diferentes níveis, mas seria 

intensificada a partir dos próprios procedimentos expressivos, com o enfoque na 

performatividade, na frivolidade e no artifício. Porém, em O poeta pornosiano, ainda que 

tenhamos uma recorrência nos modos de enunciação entre essas estratégias (performatividade, 

frivolidade e artifício), o deslocamento de interesse do estritamente pornográfico e desejante 

para algo mais amplo no universo dos temas tratados – como a questão da doença e da 

sustentabilidade – promove um outro deslocamento tanto do ponto de vista do espaço da 

encenação – que não é mais circunscrito à cidade, como em Nova Dubai, mas a todo o mundo 

– quanto da própria pornografia – que não é mais pensada a partir da exposição dos órgãos 

sexuais ou da reprodução do ato sexual.  

Com isso, o que se rompe é a própria necessidade para a pornografia de vincular-se a 

um corpo físico com o objetivo de atingir um desejo que não seria mais enquadrado nem 

organizado por um saber que, de antemão, é atualizado e reiterado pela norma (expressão da 
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performatividade de gênero). Assim, ao abrir o território da pornografia para outros debates que 

fugiriam, numa leitura mais apressada, de seu escopo, Glauco também abre o corpo para novas 

realidades que o impediriam de se encerrar numa simples atualidade.                         

     

Movimento, desorganização e proliferação dos corpos: por uma política da intensidade 

Desfazer-se. Perder os contornos bem estabelecidos pelas formas, minar os limites que 

separam o sujeito do objeto e o sujeito da própria humanidade, conjurar a unidade pelo risco de 

uma alteridade radical. Na transa, o que se faz um é sempre um novo vetor das forças em jogo, 

dos fluxos que ganham consistência. Por isso, nesse acontecimento que é o sexo não só 

comparecem os coletivos de força que estão em relação (no caso de um sexo convencional, um 

homem e uma mulher ou duas mulheres ou dois homens) como também toda a riqueza e 

complexidade de um mundo que se constitui entre eles: sons, gestos, odores, impressões etc. 

Conforme Beatriz Preciado (2014), Deleuze já havia percebido essa dimensão em 

Proust e os signos ao constatar que o amor (= segunda dimensão dos signos em Proust, que não 

se situaria no plano da representação) se exprime a partir da captação dos signos que definem 

(= conjunto de traços singulares) o mundo do outro. Desse modo, o ato de gostar de alguém 

corresponderia ao encontro de dois mundos pela interceptação dos sistemas semióticos que 

entrariam em jogo. Além disso, a própria percepção do amante de que não faz parte do mundo 

da amada, no caso de uma relação heterossexual, constitui, no limite, a trajetória homossexual 

dos signos que maquinam o amor. Diz Preciado: 

O aprofundamento dos signos, que começa com o primeiro ataque de ciúmes, 

atinge  seu ponto de inflexão quando o amante reconhece que está excluído do 

mundo dos signos da amada não de um modo acidental, e sim estrutural, já 

que os signos que a amada produz não estão dirigidos a outro homem (com o 

qual o amante poderia se medir e competir), mas a outra mulher. A verdade 

do amor entre homem e mulher é dita em forma de mentira. O amor 

heterossexual, afirmará Deleuze seguindo Proust, é o produto enganoso do 

intercâmbio de signos dirigidos a um outro encoberto: o homem produz signos 

para outros homens (“signos de Sodoma”), a mulher produz signos para outras 

mulheres (“signos de Gomorra”). O amor aparece, assim, como um campo de 

tiro semiótico no qual a relação heterossexual é o resultado do encontro 

fortuito, mas necessário, de balas cruzadas. (PRECIADO, 2014, pp. 183-4) 

Desse modo, Deleuze concebe uma homossexualidade molecular que não é nem 

identidade nem prática, mas estrutura (PRECIADO, 2014, p. 186). Uma homossexualidade, por 

isso, que não se situa no plano representativo, mas intensivo, molecular, ali mesmo onde o 

amor, o homem e a mulher se constituem. Por isso, o homossexual molecular, como um inseto 
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polinizador, guarda a habilidade de fecundar algo “entre aqueles que de outro modo seriam 

estéreis” (op. cit., p. 191). 

Nesse contexto, a homossexualidade em O poeta pornosiano e Nova Dubai se exprime, 

sobretudo, a partir de uma perspectiva outra: molecular, intensiva, que está menos preocupada 

com o que se diz e muito mais com o como acontece do que é realizado na obra. De modo a 

favorecer uma agitação de fundo das forças que atuam no instante para promover 

agenciamentos estranhos (com prédios, pessoas e lugares), deixando passar devires (devir-

animal, devir-vegetal, devir-homossexual, devir-cidade etc.).  

No caso de Nova Dubai, ao fruir o corpo pela e com a cidade, o filme transforma o corpo 

em suplemento, à maneira do dildo de Preciado (2014), a partir do modo em que se implanta à 

cidade, mas, ainda assim, sem nunca se fundir com ela. Desse modo, o corpo do diretor-ator é 

colocado para gozar junto com a cidade, efetuando, nessa relação com prédios, pessoas e 

lugares, um “agenciamento parcial de subjetivação” a partir da relação dos indivíduos com as 

construções – tomadas, aqui, enquanto máquinas enunciadoras (GUATTARI, 1992, pp. 157-

8). O que coloca em xeque, assim, a unidade do corpo encerrada numa exterioridade física e 

interioridade psíquica – ao modo cartesiano – para pensar o corpo, mais próximo a Espinosa, 

como uma multiplicidade, um modo de ser. Pois o agenciamento implica, segundo Deleuze e 

Guattari (1995),  num tipo de ligação entre forças heterogêneas que passa além e aquém da 

linguagem e que promove, infinitamente, desterritorializações e reterritorializações a partir das 

condições finitas das forças que se agenciam, gestando dentro de si tanto a possibilidade para a 

fixação em um território quanto a de abolição completa de suas fronteiras36. Em Kafka, o 

agenciamento servia para promover uma desmontagem ativa que não passava pela crítica – pois 

esta pertencia, ainda, à representação –, mas, antes, consistia “em prolongar, em acelerar 

exatamente um movimento que já atravessa o campo social” (DELEUZE; GUATTARI, 2003). 

Nesse sentido, o corpo, essa ficção de que nos advertia Michel Foucault (2007), 

reelabora incessantemente os seus limites a partir de cada transa, de cada encontro, com o 

                                                             
36 “Por definição, todos os agenciamentos são duplos. Por um lado, os agenciamentos são corpos, corpos coletivos, 

formados, organizados, corpo geológico, corpo orgânico, corpo político, corpo social. Como em Espinosa, todo 

corpo é um corpo coletivo, um corpo composto de corpos. Como nos Estoicos, todo corpo é uma mistura de corpos, 

uma mistura de ações e de paixões. Os corpos podem ser produzidos, recortados, distintos de múltiplas maneiras, 

segundo o programa e o diagrama. É assim, por exemplo, que O anti-Édipo distinguia o corpo pleno da terra nos 

primitivos, o corpo significante do déspota e o corpo pleno do capital. Mas há muitos outros corpos em Mil platôs.  

Por outro lado, e inseparavelmente, os agenciamentos concretos são regimes de signos. Assim como todo corpo é 

coletivo (massa, matilha ou população), todo regime de signo é coletivo (grito, glossolalia, rumor). ‘[Há] todos os 

tipos de voz em uma voz.’ A natureza desses signos não é de ordem linguística, mas sim pragmática.” 

(LAPOUJADE, 2015, p. 202) 
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mundo. Esse mundo que está sempre sob o signo de uma outridade que procura invadir as 

nossas fronteiras, fronteiras daquilo que chamamos corpo, e forçar uma recomposição de nossos 

limites. O corpo é, assim, terreno também para uma expansão indefinida. Outrora serviu de 

palco para forjar as grandes fantasias com duendes e fadas, as narrativas de Gigantes (de 

Prometeu a Gulliver), as maquiagens e tatuagens para rituais. Com isso, o corpo sempre se 

revolveu contra si mesmo, rejeitando qualquer compreensão que o encerrasse num “aqui” 

irremediável (Foucault, 2013). O que o forjou, então, não como efeito, mas fonte mesma de 

uma utopia primeira, lugar sem lugar (FOUCAULT, 2013, p. 14). 

Todavia, com o sexo o corpo percebe uma dimensão física que restitui o lugar e afirma 

o aqui de sua existência pela relação que se produz no instante, nesse fluxo de desejo que ganha 

uma outra consistência e opera uma dobra no tempo, fazendo o corpo passar de uma utopia pura 

para uma utopia real, uma heterotopia, onde a sua natureza não é mais definida pelo não-lugar, 

mas pelo lugar outro (ou lugares outros) que se permite estar. Conforme Foucault, 

Seria talvez necessário dizer também que fazer amor é sentir o corpo refluir 

sobre si, é existir, enfim, fora de toda utopia, com toda densidade, entre as 

mãos do outro. Sob os dedos do outro que nos percorrem, todas as partes 

invisíveis de nosso corpo põem-se a existir, contra os lábios do outro os nossos 

se tornam sensíveis, diante de seus olhos semicerrados, nosso rosto adquire 

uma certeza, existe um olhar, enfim, para ver nossas pálpebras fechadas. O 

amor, também ele, como o espelho e como a morte, sereniza a utopia de nosso 

corpo, silencia-a, acalma-a, fecha-a como se numa caixa, tranca-a e a sela. É 

por isso que ele é parente tão próximo da ilusão do espelho e da ameaça da 

morte; e se, apesar dessas duas figuras perigosas que o cercam, amamos tanto 

fazer amor, é porque no amor o corpo está aqui. (op. cit., p. 16) 

 

Figura 5. Sexo com a cidade: Gustavo goza em cima de um viaduto. 

Em uma perspectiva de análise histórica, é possível pensar também como o próprio 

corpo na modernidade se constituiu como um meio que tornou possível o engendramento do 

homem moderno com o cinema a partir, por exemplo, da mudança da predominância da 

objetividade para a subjetividade do olhar; da flanância com o surgimento do espectador pré-

cinematográfico; do desenvolvimento da fotografia e da descoberta de uma certa imaterialidade 
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do corpo; da alienação da consciência do corpo em relação ao corpo vivo; da participação e 

experiência do corpo em panoramas e museus de cera, entre outros (Charney; Schwartz (orgs.), 

2004). Tudo isso fez com que a experiência do homem moderno fosse guiada por descargas 

elétricas que atingiam diretamente seu sistema nervoso, alterando radicalmente a própria 

estrutura da experiência (Benjamin, 2015).  

Quando, por isso, cineastas modernos começaram a colocar o problema do corpo em 

questão a partir da própria produção imagética, produziu-se algo como um “cinema do corpo” 

em que o que se procurava era, justamente, um corpo intensivo capaz de operar como um 

dispositivo crítico à experiência da modernidade. Segundo André Parente, 

Essa mutação, pela qual o corpo deixa de ser um objeto naturalizado, não 

surgiu com o [cinema] experimental. Ela está presente em todo o cinema do 

pós-guerra, tanto em Bresson ou Rouch, quanto em Antonioni, Fellini e 

Pasolini, Rivette, Godard e Rocha, Cassavetes e Clarke, entre outros. Em todo 

o cinema, o corpo perde sua naturalidade de corpo visto e faz ver o que não se 

deixa mostrar. O que o “cinema do corpo” produz, diz Deleuze, “é a gênese 

de um 'corpo desconhecido' que temos atrás da cabeça, como o impensado do 

pensamento, nascimento do visível, que se furta à vista”. A esse respeito, 

Deleuze analisa vários autores modernos – Antonioni, Bene, Warhol, 

Cassavetes, Rivette, Godard, Akerman, Varda, Eustache, Doillon e outros –, 

para mostrar que o cinema do corpo põe o tempo no corpo. (PARENTE, 2000, 

p. 105) 

Um corpo desconhecido. Um agenciamento estranho. Uma máquina de guerra37 que não 

tem a guerra por objeto, mas os agenciamentos que visam se estratificar, fixando territórios 

existenciais e rebaixando o desejo. Dessa forma, Gustavo Vinagre usa os afetos como armas, 

por meio de uma auto-mise-en-scène, para acessar a intensidade presente no corpo a partir de 

um encontro desejante com a cidade. De modo que o que procura não é atingir as forças de 

uniformização do espaço (= o caminho da automatização da vida cotidiana), mas promover 

forças de singularização, dando uma consistência outra ao uso do espaço. Pois,  

O alcance dos espaços construídos vai então bem além de suas estruturas 

visíveis e funcionais. São essencialmente máquinas, máquinas de sentido, de 

sensação, máquinas abstratas funcionando como o “companheiro” 

anteriormente evocado, máquinas portadoras de universos incorporais que não 

são, todavia, Universais, mas que podem trabalhar tanto no sentido de um 

esmagamento uniformizador quanto no de uma re-singularização liberadora 

da subjetividade individual e coletiva. (GUATTARI, 1992, p. 158) 

                                                             
37 Aproximamos essa noção de máquina de guerra da que Deleuze e Guattari (1997b) utilizam em Mil Platôs, 

tomando que “o regime da máquina de guerra é antes a dos afectos, que só remetem ao móvel em si mesmo, a 

velocidades e a composições de velocidade entre elementos. (...) As armas são afectos, e os afectos, armas” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p. 68). 
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Nessa perspectiva, essa nova relação com o espaço em Nova Dubai tem a ver com o 

modo de subversão empregado. Tripla subversão: do espaço da cidade, dos dispositivos 

fílmicos e da cultura de consumo de massas. Com isso, os itinerários constituídos pelo sexo 

com a cidade buscam atingir não um outro espaço da cidade, mas uma cidade outra: intensiva, 

desejante. De modo que essa estratégia ético-estético-política faz explicitar a crítica à 

modernização das cidades com a construção de grandes empreendimentos imobiliários por 

meio da afirmação de uma intensidade que já as constitui e as atravessa.  

Nesse sentido, o investimento que se faz em Nova Dubai com a ficcionalização e o 

artifício, que brinca com as fronteiras entre o real e a ficção – muito embora o interesse do filme 

não seja expressamente esse, mas os diferentes registros de imagem produzem esse efeito38 – e 

com o uso da cultura de massa que atua contra os clichês dessa própria cultura, não serve a um 

desejo representativo. Mesmo porque, a frivolidade em Nova Dubai procura levar os “processos 

fetichistas e alienantes do pop longe demais, corroendo, no limite, o próprio pop, ao exibir seu 

caráter sombrio, impessoal e insensato” (BARBOSA, 2017, p. 140). Ao invés disso, o que se 

procura é perturbar as ligações sensório-motoras da imagem cinematográfica, pois é “preciso 

juntar, à imagem ótico-sonora, forças imensas que não são as de uma consciência simplesmente 

intelectual, nem mesmo social, mas de uma profunda intuição vital” (DELEUZE, 2005, p. 33). 

A esse procedimento que configura um tipo específico de imagem, Deleuze (2005) já 

havia conceituado como imagem-tempo. Ainda conforme Deleuze, a diferença entre imagem-

movimento (= imagem que o cinema tradicionalmente se acostumou a apresentar a partir do 

encadeamento de ações) e imagem-tempo não residiria num simples contraste histórico – pré 

ou pós-guerra, como viu Rancière (2013) –, mas numa diferença de natureza: a imagem-tempo 

é criada por uma operação que intervém no vínculo sensório-motor da imagem-movimento; 

pois a “imagem-movimento não desapareceu, mas só existe como a primeira dimensão de uma 

imagem que não pára de crescer em dimensões” (DELEUZE, 2005, p. 33). Assim, para que o 

tempo seja expresso diretamente, é necessário também a participação das potências do falso 

que gera um novo valor para a narração (op. cit., p. 125). 

Entretanto, para André Barbosa (2017), ainda que o filme compartilhe dessas 

características do “cinema moderno”, Nova Dubai não divide com os filmes modernos a 

esperança num futuro redentor ou na verdade que configuraria um cinema da vida. Antes, 

                                                             
38 Referimo-nos ao interesse pós-moderno, e não moderno, do filme ao trabalhar a relação com os limites da 

imagem. 
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preocupa-se mais com uma negatividade radical, investindo em um gozo sem função – marca 

de sua improdutividade. Diz Barbosa: 

No mesmo movimento de quebrar com o funcionamento habitual – “sensório-

motor”, que seja – do mundo sensível, esses filmes são vistos e analisados 

como portadores de uma centelha preciosa, chamada muitas vezes de 

“verdade”, que revela esperançosamente as possibilidades de um futuro outro, 

melhor. Mesmo, portanto, quebrando a temporalidade linear, de começo-

meio-fim do cinema clássico, uma teleologia humanista essencial ainda habita 

a estética desse cinema, um voltar-se para o futuro, para as vidências do cristal 

do tempo (cf. DELEUZE, 2007). Um paralelo com o que Edelman fala sobre 

os conservadores e progressistas aqui poderia ser útil: por mais expansivo e 

difícil que o cinema “modernista” seja, ele está do lado do desejo e não do 

impulso. É um cinema que não é conservador mas de modo algum é, por isso, 

um cinema queer – pois ele se configura através do futurismo reprodutivo de 

uma sensibilidade humanista e esperançosa. (BARBOSA, 2017, pp. 113-4)  

Ainda que concordemos com Barbosa quanto ao caráter hedonista que promove um 

gozo sem função em Nova Dubai, discordamos quanto à redução da taxionomia deleuziana a 

um simples problema teleológico. Na verdade, não há teleologia na noção de imagem-tempo. 

Mesmo porque, quando Deleuze diz que a imagem-tempo do cinema moderno nos restitui a 

“crença neste mundo” (DELEUZE, 2005, p. 226), o que está afirmando não é a fuga para um 

futuro melhor, mas a possibilidade, escancaradamente nietzschiana39, de conexão com um 

mundo outro – e não um outro mundo, como a ideia do Paraíso cristão. Além disso, o futuro 

comparece como um modo diferenciado de instalação na experiência ao invés de um objetivo 

a ser alcançado. Assim, o tempo no filme não seria comandado por um tempo cronológico, 

guiado por Cronos, mas por Aion (o tempo da duração). Prossegue Deleuze numa passagem 

que discute essa nova relação com o tempo para além da questão propriamente cinematográfica 

– mesmo porque, em Deleuze, o cinema é o mundo, o mundo como metacinema: 

Na bela fórmula de Santo Agostinho, há um presente do futuro, um presente 

do presente, um presente do passado, todos eles implicados e enrolados no 

acontecimento, portanto, simultâneos, inexplicáveis. Do afeto ao tempo: 

descobrimos um tempo interior ao acontecimento, que é feito da 

simultaneidade dos três presentes implicados, dessas “pontas de presente” 

desatualizadas. É a possibilidade de tratar o mundo, a vida, ou simplesmente 

uma vida, um episódio, como um único e mesmo acontecimento, que funda a 

implicação dos presentes. Um acidente vai acontecer, acontece, aconteceu; 

mas também é ao mesmo tempo que ele vai ocorrer, já ocorreu, está 

ocorrendo; de modo que, devendo ocorrer, ele não ocorreu, e, ocorrendo, não 

ocorrerá... etc. É o paradoxo da camundonga Josefina em Kafka: ela canta, 

cantou, cantará, ou então nada disso, embora tudo isso produza diferenças 

                                                             
39 Em diversos momentos de Vontade de potência, Nietzsche (1993) discute o problema de restituição da crença 

no mundo e critica o ideal socialista e o ideal cristão por ambos apontarem para um futuro melhor, purificado 

moral e socialmente de todos os seus vícios. Um mundo, por isso, “como se fora do mundo verdadeiro, o do ‘devir’, 

existisse outro, o do ser” (NIETZSCHE, 1993, p. 159).  
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inexplicáveis no presente coletivo dos camundongos? É ao mesmo tempo que 

alguém não tem mais a chave (quer dizer que a tinha), ainda a tem (não a havia 

perdido) e a encontra (quer dizer, ele a terá e não a tinha). (DELEUZE, 2005, 

p. 124) 

Em O poeta pornosiano, a subversão operada por Glauco também atinge uma tripla 

relação: subversão da forma, subversão da cultura contemporânea e subversão do espaço do 

mundo. Porém, ao contrário de Nova Dubai, mais do que a dimensão indicada pelo órgão ou 

pela prática do ato sexual, o interesse do poeta se concentra, ainda que não exclusivamente, no 

fetiche e na sua condição de masoquista. Nas nove partes da antologia, uma pluralidade de 

temas e de questões tão díspares entre si se articulam de modo a compor um caleidoscópio que 

serve como índice (qualidade meramente dêitica) que aponta para o procedimento expresso no 

título do livro.  

No esforço de decifrar esse sintagma, Glauco mais uma vez brinca com o leitor, 

estabelecendo um protocolo de leitura que será desenvolvido a cada poema. Assim, lemos no 

título O poeta pornosiano: o uso do artigo definido para distinguir e especificar esse poeta (ou 

essa poética) dos demais, o substantivo como núcleo do sintagma para dar a informação 

semântica decisiva (estamos tratando de um poeta, alguém cultuado pela história ocidental) e, 

ao lado desse, um adjetivo estranho. Pornosiano. Claramente um neologismo que funde 

pornografia e parnasianismo. Desse modo, o atributo que qualifica o poeta tem a capacidade, 

em si mesmo, de ser um duplo movimento contraditório. De um lado, pela harmonia conflituosa 

que ameniza os traços negativos da pornografia ao serem incorporados pelos positivos do 

parnasianismo. De outro, já na construção do sintagma, por balancear a estranheza do 

“pornosiano” com a banalidade de “poeta”. 

Com isso, como entrevisto no título, esse duplo movimento, forjado por antítese e 

oxímoro, funciona como um gesto que não procura afirmar nada, mas promover uma abertura 

incessante que será trabalhada e retrabalhada durante toda a obra. É, assim, expressão do 

próprio procedimento da coprofagia, sintetizada no nível linguístico. Vejamos algumas dessas 

discussões no poema abaixo:            

#1239 DA ORGIA NA LITURGIA [maio/2007] 

 

As bichas charismaticas defendem, 

na vida do catholico, um regime 

de fé com bom humor: que “missa” rime 

com “piça”... e a São Francisco graças rendem. 
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Que ao Leonardo “Bofe” se encommendem 

pedidos p’ra que a Egreja se approxime 

dos homos: assim ella se redime 

de tanto perseguir os que a transcendem. 

 

As hostias como pizza são comidas 

e a choreographia, ao som de “disco”, 

dos cultos tira scenas divertidas! 

 

De freira a phantasia é mesmo o risco 

maior, mas outro sonho em suas vidas  

é achar, de anjo vestido, um macho arisco...  (MATTOSO, 2011, p. 65) 

A partir do título temos a primeira pista de leitura que será retomada durante todo o 

soneto. Assim, a relação paronomástica que se estabelece entre “orgia” e “liturgia”, indicando 

a primeira como um componente interno da segunda (tanto do ponto de vista fônico quanto 

temático), promove um processo de perversão que põe em relevo o deslocamento de sentido de 

orgia (sobretudo como enfocada socialmente a partir do paganismo, algo voltado para o mundo 

dos homens e das coisas) e de liturgia (que estaria voltada para o sagrado, apartada dos homens 

e mais próximo a Deus). Desse modo, ao realçar um novo uso para liturgia a partir da 

aproximação intestina com o gérmen pagão da orgia, o eu lírico investe num processo de 

profanação sobre a própria noção de liturgia, conforme conceituação de Agamben (2007), ao 

restituir ao mundo dos homens o que havia sido apartado dele pelo processo religioso. 

Com isso, o eu lírico apresenta no primeiro quarteto o procedimento que já se indicava 

no título. No início da estância, o oxímoro “bicha charismatica” desenvolve um  jogo entre 

divino/profano por meio da justaposição de duas palavras que correspondem a campos 

semânticos distintos: de um lado, bicha, vocábulo mais próximo de um universo profano, sendo 

menos higiênico que o normalizado gay, e, de outro, charismatica, vocábulo que aponta para 

um universo divino – pois surge a partir de um movimento de renovação da Igreja Católica que 

procurou combater a perda de fiéis para as diversas denominações de igrejas evangélicas. Em 

seguida, mais figuras contrastantes aparecem de modo a alinhar a nova organização semântica 

com a física de um desejo homossexual. Sobrevém para isso as relações entre fé e bom humor; 

a paronomásia e antítese entre missa e piça (= palavra que já se perdeu por tabuísmo e que 
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significava pênis); a diáfora em “Bofe”, que serve tanto para significar o sobrenome do frei 

ligado à Teologia da Libertação Leonardo Boff quanto para apontar para a gíria gay que designa 

homens bonitos (= bofe); as antíteses entre hóstia e pizza e anjo vestido e macho arisco etc.       

Nesse contexto, o eu lírico brinca com as relações entre o divino e profano para 

explicitar uma crítica social sobre a perseguição da Igreja Católica aos homossexuais. Assim, 

o recurso à carnavalização comparece como uma condição necessária para que o gesto profano 

se concretize em diferentes níveis. Pois, se no nível mais imediato, o poeta promove uma 

engenharia coprofágica na morfologia, sintaxe e semântica – e mesmo, como vimos, no uso de 

uma forma tradicional, com o soneto, para exprimir um conteúdo abjeto e obsceno –, também 

se preocupa quanto ao nível discursivo e pragmático ao aproximar esses dois universos 

semânticos que remetem ao divino e ao profano.  

Assim, a relação interna entre orgia e liturgia se constitui como rima simbólica entre o 

padre e a igreja a partir de uma perversão que esse primeiro, sendo homossexual, projeta para 

todo o corpo divino da instituição. Além disso, o eu lírico enfatiza no segundo quarteto uma 

radicalização desse movimento de perversão ao afirmar que são os homossexuais que 

transcendem a igreja – pois, como sabemos, a transcendência é o objetivo último da igreja ao 

conceder acesso aos homens do mundo de Deus. A partir daí, esse caráter da perversão se irradia 

para os sacramentos da igreja ao transformar a hóstia em pizza – uma metáfora que possui 

também rima simbólica com o gesto de Jesus ao transmutar o corpo em sangue ou a água em 

vinho – e para as coreografias que são encenadas durante a missa, produto de uma mudança 

estabelecida pela Renovação Carismática, ao incorporar na celebração litúrgica o som “disco” 

de baladas gays. 

No último terceto, como uma epifania que coroa o gesto divino do sacramento da 

comunhão (= tornar-se comum com os homens e com Deus), o eu lírico focaliza a fantasia do 

padre gay de transcendência sexual (travestir-se de mulher, no caso freira) e de desejo 

(encontrar um macho arisco) para consumar subversivamente o ato mais sagrado da Igreja 

Católica que já havia sido indicado no primeiro terceto, a comunhão. Com isso, a teatralidade 

da cena conjuga uma performance de toda a ação descrita pelo eu lírico, colocando o desejo 

como elemento que, pela subversão, alinha o ato profano que aproxima o universo libidinoso 

da orgia com o universo sagrado da liturgia. Desse modo, o corpo do padre aparece como uma 

figura que rasura a pureza e unidade do corpo santo da instituição-igreja.  
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Dessa maneira, em O poeta pornosiano qualquer objeto se transforma em matéria 

sensível a partir de um deslocamento formal e de sentido que atua para corporificar o desejo. É 

assim que, por exemplo, em Para uma colher de pau os atributos do objeto de uso cotidiano na 

cozinha são justapostos com o desejo sexual de bichas e, em seguida, deslocados para uma 

“utilidade extranha”, dada pelo uso como instrumento de masturbação (MATTOSO, 2011, p. 

71); ou em Da direção perigosa a partir da aproximação entre os problemas do trânsito e os 

desejos do corpo que recuperam metonimicamente pelos xingamentos uma atividade sexual 

(op. cit., p. 22); ou, ainda, com a aproximação entre o problema de buracos nas ruas, e a 

consequente necessidade de tapá-los, com os buracos do corpo – no caso, o cu e a boca, tendo 

como solução para o problema o preenchimento deles com o pênis – em Para um seis por meia 

duzia (op. cit., p. 40). 

Nessa perspectiva, a subversão em Nova Dubai e O poeta pornosiano é produzida a 

partir de um outro lugar do desejo, em uma dimensão intensiva, que conduz, consequentemente, 

a um outro ordenamento dos corpos – dado não só pela quebra com o sistema heteronormativo, 

mas também por uma outra ideia de corpo. De modo que o desejo que essas obras lançam mão 

só se constitui a partir de agenciamentos que se processam entre os corpos, permitindo a criação 

indefinida de novas conexões com o mundo40. Então, esse agenciamento, como o devir41, opera 

um duplo movimento entre elementos heterogêneos: de um lado, o corpo perde as suas 

fronteiras físicas ao abrir-se para o mundo (= devir-mundo do corpo) e, do outro, o mundo 

desfaz os seus limites territoriais ao tornar-se sensível (= devir-corpo do mundo).     

Assim, não é que o corpo desapareça completamente como dimensão física ou que 

somente ele – como um universal transcendente – seja afirmado em tais obras, pois, na medida 

em que a performance do próprio desejo se encena tanto em Mattoso quanto em Vinagre, a 

questão que fica sempre pendente é a de qual transa ou tara virá a seguir. Ou seja, de como 

acompanhar esse impulso vivo do desejo, esse plus a mais que é próprio do desejo e da vida, 

para produzir novos encontros, novos acontecimentos, sem encerrar nunca esse processo 

                                                             
40 No capítulo 3 pensaremos essas relações a partir dos agenciamentos que se produzem entre as materialidades da 

palavra e da imagem. 
41 Conforme Deleuze e Guattari (1997a), o devir não é imitação nem imaginação, mas real. O devir opera 

constituindo um bloco ao promover uma dupla captura que se processa entre dois elementos heterogêneos. Porém, 

um não chega a se transformar no outro. O que devém só pode devir outro de si mesmo. No caso da vespa e da 

orquídea, por exemplo, a vespa nunca chega a ser a orquídea, mas entra em relação com aquilo que ela não é e está 

presente na orquídea e, por isso, a faz devir (= devir-orquídea da vespa); já a orquídea, correlativamente, entra em 

relação com o que ela não é, destituindo-se de sua ontologia a partir da ação das forças da vespa (= devir-vespa da 

orquídea). É o caso, como vemos, do devir-corpo do mundo e do devir-mundo do corpo que nada tem a ver nem 

com o mundo do qual o devir se diz nem com o corpo no qual o desejo se atualiza. 
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demoníaco – e delicioso – que ambos realizam a partir da libido com o risco de destruição 

completa de territórios existenciais – territórios seguros que forjamos a cada instante com a 

afirmação desse “eu” que nos orienta no mundo, ainda que nessas obras essa materialidade 

egoica nunca desapareça completamente – ao se lançarem na incerteza dessa linha de fuga que 

é interna ao desejo.  
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CAPÍTULO 3: PORNOGRAFIA E VIDA 

  

A profusão de imagens e conteúdos não deixa dúvidas quanto ao impacto e presença da 

pornografia na sociedade contemporânea. Num mundo cada vez mais conectado pelo 

ciberespaço, fazer compras, estudar, incentivar projetos, engajar-se politicamente e consumir 

pornografia são tarefas que podem ser executadas com apenas um clique. Com isso, a produção 

e o consumo de informações tornaram-se, praticamente, infinitos. O que seria de nós sem um 

celular? Sem um computador? Tecnologias que surgiram tão recentemente, mas que já se 

transformaram em artefatos de primeira necessidade. 

Dessa forma, nunca antes na história do mundo tivemos acesso a um catálogo tão 

gigantesco de bens e serviço à nossa disposição. Esse grande volume e processamento de 

informações, produzido quase em tempo real, solicitou a substituição do intelecto humano pelo 

intelecto maquínico como condição de possibilidade para a sua existência. O próprio acesso a 

essa comunidade virtual tornou-se impossível sem a mediação de um dispositivo (seja ele um 

computador, tablet, smarthphone etc.). Porém, essa substituição não excluiu o humano sem 

antes incorporá-lo plenamente42.  

Nesse sentido, desde o século XIX com a Revolução Industrial, conforme Marx (2011), 

vemos a tecnologia ser processada não mais como instrumento, mas parte indissolúvel do 

homem. Com isso, dentro do conjunto de todas as transformações que se realizaram na vida 

moderna, acompanhamos a entrada do desejo, cada vez com mais força, nos cálculos do capital. 

Desse modo, a pornografia, destituída de seus antigos atributos de contestação política, 

transformou-se num dispositivo concreto de regulação da vida em sociedade em todas as suas 

instâncias e níveis. De modo que o paradigma que se constituiu no século XIX, mais do que 

significar o surgimento de uma nova tecnologia de poder, a biopolítica, representou a alteração 

completa dos nossos modos de vida. 

Nesse contexto, ao analisar o trabalho da pornografia em O poeta pornosiano e Nova 

Dubai entramos em contato com toda uma rede de relações que constitui o nosso presente e que 

afirma, nesse breve instante em que pesquisamos, o que somos. Assim, pensar essas obras 

implica em nos instalarmos nos sentidos que elas instauram com o intuito de colocar melhor 

                                                             
42 O código binário empregado pelo computador (0-1) não faz mais do que reproduzir a simples dicotomia 

tradicional entre bem/mal, vida/morte, Natureza/Cultura. Assim, no “coração da tecnologia contemporânea, apenas 

há o mais velho dos modos Humanos de pensar: a lógica computacional não é distinta daquela com que Platão 

expulsava aos artistas” (ULM, 2014, p. 183).  
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algumas questões, tais como: de que modo a pornografia funciona como possibilidade crítica e 

alternativa ao presente? Como a diferença entre as materialidades da imagem, no caso do filme, 

e da palavra, no caso da antologia, elabora o problema da pornografia para pensar o nosso 

tempo? Como essas obras concebem o problema próprio do nosso presente marcado pelo 

ciberespaço, pelo discurso de afirmação de minorias43, pela falência dos direitos humanos em 

atender a todas as pessoas e pelo lugar privilegiado da técnica? 

Portanto, as discussões que são desenvolvidas no decorrer deste capítulo procuram 

apreender o modo como O poeta pornosiano e Nova Dubai sintonizam-se com o presente e 

produzem as suas próprias questões no limite do que pode a literatura, por um lado, e o cinema, 

por outro. Assim, mesmo que a pornografia compareça nas duas obras, interessou-nos, 

sobretudo, interrogar os modos próprios pelos quais cada uma a articula de acordo com as suas 

próprias condições materiais.  

         

Viado sive Natura44 

 

Deus sive Natura, Deus ou Natureza. A afirmação de Spinoza sintetiza todo o 

pensamento que está exposto em sua Ética: uma imanência absoluta que não vê distinção entre 

as categorias de Natureza e Cultura. Desse modo, concorrendo em paralelo, no início do século 

XVII, com o racionalismo de René Descartes, Spinoza moveu um sistema conceitual que 

dinamitou com o privilégio da mente sobre o corpo para defender um paralelismo entre ambos. 

Não mais, por isso, a partir de uma relação de causalidade ou de eminência de um sobre o outro, 

mas de única e mesma ordem de movimento e conexão (Deleuze, 2002). Assim, para que 

pensemos para além do conhecido, seria preciso descobrir do que o corpo é capaz, de quais 

virtualidades colocamos em jogo, de qual campo de possível nos propomos à experiência. 

Nesse contexto, Spinoza foi decisivo para positivar o lugar do corpo em diferentes 

autores45 que procuraram reelaborar noções éticas, estéticas e políticas, organizando o 

pensamento ocidental em uma genealogia própria a partir, sobretudo, da recuperação da 

                                                             
43 Ainda que tenhamos acompanhado recentemente a solidificação de um pensamento conservador no conjunto da 

sociedade, referimo-nos ao multiculturalismo como projeto liberal de afirmação não da diferença, mas dos 

diferentes. Além disso, pelo que se discutirá nesse capítulo, o próprio problema do avanço do pensamento 

conservador poderá ser pensado a partir do ponto de vista do desejo.   
44 Mantivemos a grafia de veado com i para estabelecer certa relação com o uso corrente da nomenclatura que 

nomeia o homossexual brasileiro pela comunidade LGBT.  
45 Entre eles, para o que nos interessa por agora, Nietzsche, Foucault e Deleuze.  
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contribuição da filosofia pré-socrática – que se voltava para a physis – e da tradição estoica. Em 

uma primeira mirada, o que importa notar nessa virada epistemológica promovida por Spinoza 

é que o momento em que ela se expressa guarda um vínculo particular com a história da 

pornografia. Primeiramente, porque filosofia e pornografia desenvolveram estreitas relações 

desde a sua origem moderna. De modo que a pornografia do século XVI com Aretino procurou 

explicitar, a partir da mobilização de uma filosofia naturalista, os instintos sexuais como 

necessários para o debate público e para a incitação do desejo pela palavra (JACOB, 1999, p. 

190). Em segundo lugar, porque com a virada na predominância do pensamento ocidental para 

uma nova metafísica da natureza dada pelo materialismo – operada já no final do século XVII 

–, a subalternização do naturalismo implicou o atestado de sua insuficiência para explicar as 

transformações sociais e tecnológicas do período. Com isso, em um ambiente em que a 

economia urbana ganhava proeminência e o atomismo, com seus corpos em movimento, 

incorporava a nova tônica do pensamento científico, a pornografia envolveu-se com o romance, 

forjando um novo gênero literário (o romance pornográfico) para dar conta desses corpos 

sexuais erotizados, “descritos em formas narrativas e discursivas” (JACOB, 1999, p. 170). 

Desse modo, 

O materialismo parece ter surgido como o companheiro “natural” do 

romancista pornográfico, o verdadeiro narrador da história sexual que tem 

enredo, ação e personagens. A metafísica do materialismo possibilitou o acaso 

e o inesperado, uma infinidade de desejos, movimentos elaborados de todas 

as partes do corpo, tensões, crescendos e clímax cuidadosamente 

desenvolvidos. Tudo isso exigiu o artifício da ficção, tal como as novas leis 

da natureza, para ordená-los e explicá-los. (JACOB, 1999, pp. 190-1) 

Nesse sentido, o materialismo forneceu, ainda, a possibilidade de se constituir uma 

crítica à hierarquia tradicional ao eliminar a primazia do espírito e unificá-lo com a matéria (op. 

cit., p. 174). Além disso, também interrogou o individualismo num momento em que o 

indivíduo, como uma categoria que emergia das condições de seu tempo, afirmava-se em meio 

à visibilidade de sua intimidade num período marcado por transformações sociais, políticas e 

econômicas eminentemente modernas. 

Desse modo, a partir do século XIX seguiu-se à assunção de novas técnicas para a 

organização da vida social com o surgimento de uma tecnologia de poder que se preocupava 

menos em atingir o indivíduo e mais o corpo tanto ao nível micropolítico, em sua expressão 

individual, quanto macropolítico, a partir dos dados estatísticos, do controle da população, ao 

nível da espécie. Com isso, essa nova tecnologia de poder, que Michel Foucault chamará de 

biopolítica, marcará também a consolidação de uma mudança que se processava no interior do 
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dispositivo da sexualidade com a predominância da scientia sexualis sobre a ars erotica no 

discurso ocidental46. Isto é, a passagem entre um modelo que tomava o corpo a partir de uma 

estilística de si e outro que produzia uma infinidade de discursos para interditar o prazer sem 

que nunca se deixasse de falar sobre ele.  

O século XIX é também o momento em que a pornografia voltada para a explicitação 

sexual assume a centralidade da produção discursiva pornográfica ao restringir a sua vertente 

política. Ou seja, no mesmo período em que a sexualidade era concebida como um problema 

que interferia na ordem social e que, portanto, precisava ser cuidadosamente controlada, a 

pornografia, como um modo de fazer atuar a sexualidade para além do sujeito, investia sobre o 

que de mais “sexual” – ou desejante – havia em relação a si mesma.  Além disso, essa 

reelaboração da sexualidade dentro das condições da episteme moderna reconfigurará o próprio 

vínculo constitutivo entre norma e vida a partir de um outro paradigma político.      

Nesse contexto, logo após a morte de Foucault e a divulgação de suas primeiras 

postulações acerca da biopolítica, o impacto de sua formulação foi sentido incontestavelmente 

em vários campos que tomavam a estranha maquinaria da relação poder-saber como decisiva. 

Com Vigiar e Punir, publicado em 1975, já havíamos compreendido as consequências do poder 

disciplinar no ordenamento da vida social, alinhando, num único movimento, o papel da 

arquitetura, da ciência, da soberania e da prisão na modernidade. Agora, porém, com a noção 

de biopolítica, o dispositivo disciplinar era levado ao limite com o surgimento de uma outra 

temporalidade e modo de governar que ganhava predominância: a governamentalidade. O que 

não implicava, por isso, no desaparecimento do poder disciplinar – e, até antes dele, do poder 

soberano –, mas numa consubstancialidade com essa nova tecnologia de poder. Configurando, 

assim, um triângulo formado por “soberania-disciplina-gestão governamental, que tem a 

população como seu alvo principal e os dispositivos de segurança como seus mecanismos 

essenciais” (FOUCAULT, 2016, p. 428). Essa arte de governar, marcada pela 

governamentalidade, assentava-se em três bases fundamentais: poder pastoral, novas técnicas 

diplomático-militares e a polícia (op. cit., 431).  

Dessa forma, a produtividade da noção de biopolítica foi logo incorporada e 

retrabalhada por diferentes teóricos. Entre eles, Giorgio Agamben (2014), Roberto Esposito 

                                                             
46 Lembremos que vai ser justamente nos volumes sobre a História da Sexualidade que Foucault apresentará a 

noção de biopolítica. 
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(2017), Gabriel Giorgi (2014) e Beatriz Preciado47 (2008). A despeito dos três primeiros 

discutirem o problema da biopolítica pela centralização das relações entre norma e vida, o 

último promove um deslocamento para pensar um horizonte que exprimisse essas novas formas 

de poder que ganharam consistência ao aliar gênero, sexualidade, pornografia e farmacologia. 

Desse modo, segundo Preciado, interceptando a biopolítica, o sistema farmacopornográfico – 

que combina a indústria farmacológica e a indústria pornográfica – mobiliza um procedimento 

semiotécnico de representação somática ao fazer confluir texto, imagem e corporalidade no 

interior do circuito cibernético. Assim, a farmacopornografia surge como um regime que 

sintetiza um movimento duplo que começará a sua expansão em meados do século XX ao fazer 

convergir vigilância médico-jurídica e espetacularização midiática, sendo estes intensificados 

através de técnicas informáticas e digitais de visão e difusão de informação (DONINI, 2014, p. 

318). 

Além disso, como operadores internos do sistema farmacopornográfico, o farmacopoder 

(ligado ao controle direto da vida que é dado pelos fármacos48 da indústria farmacológica) e o 

pornopoder (ligado ao investimento maciço no desejo que é gerenciado pela indústria 

pornográfica) configurarão dois dispositivos que atuarão no nível molecular pela nova realidade 

do homem moderno: com o investimento em sua natureza eletroquímica; nos fluxos hormonais, 

digitais, textuais e de representação; em seu prazer; entre outros. Com isso, cada um desses 

fluxos se transformará em biocódigos de gênero que, a partir do tráfego constante desses 

vetores, garantirá o funcionamento do regime farmacopornográfico. Assim, na “economia 

política do sexo, a normalização da diferença depende do controle, da reapropriação e do uso 

desses fluxos de gênero”49 (PRECIADO, 2008, p. 88). Desse modo, conforme Preciado, não 

apenas o gênero será concebido como performance, mas também a sexualidade. Pois,  

a verdade da sexualidade que a pornografia pretende capturar não é senão o 

efeito de um dispositivo de representação, um conjunto de coreografias 

corporais reguladas por códigos de representação bem precisos, semelhantes 

aos que dominam a dança, a ação cinematográfica clássica ou o teatro. Daí 

que para Sprinkle a pornografia careça de um valor realista ou documental 

muito além do que emerge de sua vontade de representação”50 (op. cit., p. 

182). 

                                                             
47 O autor passou pelo processo de transição de gênero e atualmente se chama Paul Beatriz Preciado. Isso justifica 

a marcação no masculino que fazemos quando o mencionamos no decorrer desta dissertação.  
48 Aliando o seu duplo sentido de remédio e de veneno. Cf. DERRIDA, J. A farmácia de Platão. São Paulo: 

Iluminuras, 1997. 
49 Todas as traduções do livro são de nossa responsabilidade. 
50 Nesse deslocamento da sexualidade para o campo da performance, Preciado recorre a Annie Sprinkle, uma das 

precursoras do movimento pós-pornográfico. 
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Como discutido até aqui, em Nova Dubai e O poeta pornosiano a performance 

comparece como procedimento que intensifica o processo de subversão expresso por essas 

obras a partir do lugar outro do desejo. A afirmação da performance, assim, funciona como um 

mecanismo que interroga criticamente a máquina de sexualidade moderna – isto é: a máquina 

que produz e regula a diferença sexual – como meio de colocar uma crítica mais profunda sobre 

o cerne da cultura contemporânea; pois, consoante Preciado, a indústria cultural divide com a 

indústria pornográfica as mesmas características: virtuosismo e possibilidade de reprodução 

técnica (transformação digital, difusão audiovisual e teatralização). “A única diferença, no 

momento, é o seu estatuto underground” (op. cit., p. 180).  Mais do que isso, 

A indústria do sexo, como um setor imerso na indústria cultural, diz a verdade 

de qualquer outra produção comunicativa ou espetacular. Literatura, cinema, 

televisão, internet, quadrinhos, videogames, etc., desejam a pornografia, 

querem produzir prazer e mais-valia pornográficos sem sofrer a 

marginalização da representação pornográfica, da mesma forma que os atuais 

produtores legais da indústria farmacológica querem produzir prazer sexual e 

toxológico e mais-valia sem sofrer a marginalização e a criminalização da 

indústria do tráfico de drogas. (op. cit., p. 181) 

Desse modo, investir sobre a pornografia seria investir também em um vínculo que une 

desejo e economia. Félix Guattari já havia nos advertido sobre essa relação: o desejo não está 

na superestrutura econômica, mas na infraestrutura, no lugar mesmo da produção de realidade 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 139). Segundo Preciado, a farmacopornografia é o limite 

interno e externo de toda produção contemporânea pós-fordista porque baliza e gerencia as suas 

fronteiras. Assim, para garantir a efetividade de qualquer crítica social, seria preciso interceptar 

a pornografia em sua própria maquinaria desejante e social. De modo que, para liberar a 

sexualidade do controle biopolítico que atua diretamente nos corpos, não bastaria enfocar o 

sexo público fora do trabalho (assalariado ou não) ou excluir o sexo do domínio da esfera 

pública, deixando sua regulação nas mãos do Estado, ou, ainda, afirmar uma sexualidade não 

pública e pré-industrial – o sonho utópico de retorno a uma origem perdida da sexualidade 

(PRECIADO, 2008, p. 184).  

Mesmo porque, a pornografia esquadrinha tudo, não permitindo qualquer fora: seja da 

economia, do Estado ou da própria pornografia. Com isso, conforme María Elvira Díaz-Benítez 

(2010) a respeito da indústria pornográfica no Brasil, o pornô hegemônico cria suas próprias 

estratégias de transgressão a fim de fornecer um catálogo de práticas sexuais muito diversas 

entre si e que traz desde o sexo convencional mainstream (heterossexual) até práticas 

escatológicas e zoófilas para atender uma demanda dispersa que é gerada por um público 

consumidor cativo.  
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Nesse sentido, como forma de crítica e de ação, seria preciso “inventar outras formas 

públicas, compartilhadas, coletivas e de copyleft de sexualidade que superem o estreito marco 

da representação pornográfica dominante e o consumo sexual normalizado” (idem). Formas, 

por isso, pós-pornográficas que produzam tecnologias de resistência para trabalhar diretamente 

com rupturas nos procedimentos semiotécnicos que configuraram a nossa memória, 

explicitando os seus modos de colonização e automatismo que são gerenciados pelo Estado ao 

mesmo tempo em que inscrevem um novo regime político do sensível.  

Em Nova Dubai e O poeta pornosiano, a pornografia51 rasura, a partir do nível 

expressivo, a convencionalidade que institui o ato sexual a partir do encontro de corpos e da 

relação desejante dada pelo fetiche (no caso da antologia). Dessa forma, ao fazer proliferar as 

práticas masoquistas e podólatras e o sexo com a cidade, essas obras interferem na legibilidade 

e visibilidade da sexualidade como um organizador da vida social, como um meio que ratifica 

a identidade (não só homem e mulher, mas também trabalhador, mãe, professor etc.) e rebaixa 

toda a riqueza e complexidade da experiência posta em jogo pela transa a relações dicotômicas 

que procuram gerenciar fluxos desejantes que não são outra coisa senão fluxos vitais.  

Com isso, o lugar que desestabiliza esse “automatismo do desejo” em Vinagre e Mattoso 

não é o do simples homossexual – pois, aqui, ainda estaríamos dentro da lógica identitária sendo 

facilmente capturados pelo próprio mecanismo da heteronormatividade que gostaríamos de 

combater –, mas o de uma força disruptiva que, em paralelo com o funcionamento dos fluxos 

desejantes que são cobiçados pela maquinaria de controle do Estado, não se deixa capturar por 

nenhum dispositivo de poder. Por isso, de modo simples, e lançando mão do recurso que 

transforma o termo queer num signo de estranhamento, poderíamos dizer, à maneira brasileira, 

tratar-se do lugar do viado. Porém, em que consistiria esse lugar que desobstrui a máquina da 

sexualidade no contexto biopolítico? Que relações estabeleceria com esses outros dispositivos 

que configuram não só a sexualidade, mas também a própria ontologia do humano? Como essa 

noção se sustentaria como “lugar” sem cair em noções banais, como a de lugar de fala, em que 

é defendida como propriedade em bolhas militantes e vertida em um conceito mais próximo de 

uma dimensão identitária do que de uma noção voltada para a diferença? 

                                                             
51 Para Preciado (2008), a noção de pornografia tem a ver com uma disposição sexualmente ativa que é capaz de 

modificar a sensibilidade, a produção hormonal e de pôr em marcha ciclos de excitação-frustração (tal qual o que 

envolve o ato sexual) e de produção de prazer psicossomático (PRECIADO, 2008, p. 186). Desse modo, é assim 

que o autor consegue articular a pornografia com a farmacologia.  
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Nessa perspectiva, para pensar essas questões com o intuito de colocar melhor o 

problema desse lugar do viado mobilizado por O poeta pornosiano e Nova Dubai, propomo-

nos a passar a uma análise mais detida de categorias da biopolítica desenvolvida em três autores 

anteriormente citados: Giorgio Agamben, Roberto Esposito e Gabriel Giorgi. No caso do 

primeiro, o problema da biopolítica surge a partir do modo em que a soberania é reelaborada 

na modernidade. Para Agamben, o espaço da modernidade seria, propriamente, um espaço 

biopolítico por coincidir, precisamente, com o estado de exceção onde o nexo entre localização 

e o ordenamento é rompido, fundando o novo nómos da terra (AGAMBEN, 2014, pp. 26-7). 

Assim, o estado de exceção surgiria concomitantemente com o problema do nascimento para o 

Estado-nação em gerenciar a vida biológica.  

Consequentemente, a normalização do estado de exceção faria irradiar a vida nua (= 

vida despojada de qualquer atributo) para todo o ordenamento – e não mais, como ocorria antes, 

empurrá-la para a sua margem. De modo que o resultado desse movimento promoveria uma 

nova relação entre a zoé (a vida de qualquer vivente) e a bíos (a vida qualificada) (op. cit., p. 

16). Com isso, todos os indivíduos seriam transformados, a um só tempo, em soberano e vida 

nua devido à constituição dessa zona de indiscernibilidade que se projeta entre bíos e zoé a 

partir do estado de exceção (op. cit., p. 86).  

Desse modo, a formação do espaço político se constituiria por uma dupla disjunção: de 

um lado, pela exclusão inclusiva dada pela figura do soberano e, por outro, pela inclusão 

exclusiva dada pela figura do homem sacro. Assim, soberano e vida nua seriam mobilizados 

socialmente pelas posições que cada um assumiria – numa aproximação linguística: ao assumir 

funções de sujeito, no caso do soberano, ou de objeto, no caso da vida nua do homem sacro. O 

grande problema, por isso, residiria na vida matável e insacrificável do homem sacro que se 

aproximaria, no contexto brasileiro, à vida de jovens negros das periferias do país, de mulheres, 

homossexuais, travestis, entre outros. Uma vida que, quando encerrada brutalmente, conjuraria 

o laço jurídico, sequer sendo considerada como homicídio (como é o caso dos autos de 

resistência, das mortes “passionais” e por “legítima defesa” perpetradas pelo Estado etc.). Nesse 

sentido, consoante Agamben, a saída para esse duplo impasse que se esboça pelo vínculo 

moderno entre vida nua e soberania não passaria por um retorno a uma origem pré-moderna, 

mas pelo adensamento de uma nova relação entre bíos e zoé que só seria possível investindo 

diretamente na vida nua (op. cit., pp. 182-3).  

Em outra perspectiva, Roberto Esposito formulou o problema da biopolítica em 

Foucault a partir não mais da questão da soberania, mas do elo comum que liga política e vida. 



78 
 

Com isso, ainda que em Foucault ambas as noções tenham sido formuladas a partir de categorias 

extrínsecas – o que o havia forçado a acompanhar dois caminhos diametricamente opostos –, a 

trilha seguida por Esposito foi a de estabelecer um vínculo comum, dado pelo paradigma 

imunitário, que alinhava internamente essas noções de vida e política (ESPOSITO, 2017, pp. 

57-9). Desse modo, Esposito procurou pensar a irredutível ambiguidade que repousava sobre a 

biopolítica de modo a tomá-la tanto em um sentido afirmativo (biopotência) quanto negativo 

(tanatopolítica). O que, por seu turno, não acontecia em Agamben – muito embora a noção de 

campo comporte também a possibilidade de resistência, mas é uma resistência sem qualquer 

força (PELBART, 2013, pp. 17-8). Assim, o que muda de Esposito para Agamben é a percepção 

de uma biopolítica afirmativa que não signifique uma pura identidade com a biopolítica 

negativa. 

Nesse sentido, a saída encontrada por Esposito para desativar o dispositivo imunitário e 

fazê-lo emergir em outra relação, agora afirmativa, com o seu par interno dado pela 

comunidade52, tal como operado por Nietzsche (ESPOSITO, 2017, p. 133), foi a de assumir o 

risco como necessário para o próprio desenvolvimento da communitas. Além disso, seria 

preciso também atuar diretamente contra cada um dos elementos constitutivos do dispositivo 

imunitário, de modo a impedir o fechamento da comunidade para uma virada tanatopolítica. 

Assim, Esposito elencou pelo menos três possibilidades de enfrentamento ao risco esboçado 

pela tanatopolítica: 1) contra a dupla clausura do corpo que o encerra tanto numa dimensão 

individual quanto coletiva (= aquela que se exprime ao nível da população, como um “corpo 

social”), a carne53 (op. cit., p. 201); 2) contra a supressão antecipada do nascimento, a força 

diferencial que se exprime no próprio nascimento (op. cit., pp. 222-230); 3) contra a 

normatização da vida, a vitalização da norma (op. cit., p. 233).  

Ponto importante da argumentação de Esposito residiu também no papel dado pela 

tecnologia e o artifício, visto ser improvável qualquer configuração de uma vida puramente 

biológica, reduzida à simples natureza – como é o caso da noção agambeniana de vida nua –; 

pois, pelo menos desde Hobbes, o próprio processo de conservação da vida requer a constituição 

                                                             
52 O problema da comunidade no sentido originário, como “comunidade da língua”, que remeteria a uma origem 

pré-social e comum, será discutido com mais detalhes mais à frente. Por ora, basta pensar essa comunidade como 

uma comunidade outra que rejeita toda homogeneidade a partir da inclusão do risco. 
53 Esposito faz uso da noção de carne presente na fenomenologia de Merleau-Ponty. Ainda que, para os propósitos 

e objetivos do autor, ela se configure como uma saída possível para o dispositivo imunitário, temos certa reserva 

com o seu emprego dada a força aberrante do desejo; pois a carne, conforme defendido por Hérnan Ulm (2014), 

não consegue ir além da visibilidade própria do homem. Deleuze, aliás, já havia contestado essa perspectiva ao 

defender uma lógica das sensações que não passasse pela consciência, minando a identidade do corpo. 
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de um ponto de transcendência que é contrário à sua natureza (op. cit., pp. 75-6). O que se torna 

evidente ainda quando, para o trabalho de abertura operado pela carne – essa carne que abre o 

corpo a uma realidade para além de sua dimensão biológica e individual –, se necessite do Fora 

(não o fora como delimitação espacial entre interno e externo, mas o Fora como exterioridade 

constitutiva. Ou seja, não o fora do corpo, mas o corpo como Fora) que envolve e altera a 

composição do corpo, unindo, de forma indiscernível, homem e animal, orgânico e não 

orgânico (op. cit., pp. 212-3). 

Seguindo, em parte, a trilha de Esposito, Gabriel Giorgi, afirma também a irredutível 

ambiguidade da biopolítica em seus dois sentidos, tanto afirmativo quanto negativo (GIORGI, 

2014, pp. 19 e 20). Porém, com uma mudança significativa de ângulo, Giorgi toma o animal, 

que desde a década de 1970 – não à toa com o surgimento do neoliberalismo54 – promoveu um 

reordenamento nos regimes do sensível e do visível (o que pôs em xeque a própria ideia de 

cultura), para ler as linhas de intersecção entre a biopolítica e a cultura (op. cit., p. 14). Com 

isso, o bíos, assim como em Foucault e Esposito, não guarda mais nenhuma essência natural 

nem histórica, mas se constitui como o umbral de exterioridade onde o natural não coincide 

consigo mesmo e a história está sempre aberta (op. cit., p. 20). Assim, Giorgi defende que o 

animal, enquanto bíos, é o impróprio que resiste a toda propriedade (op. cit., p. 298). É através 

do animal, pois, que podemos promover uma relação que borra não só as fronteiras que o 

homem estabelece com o animal, mas também aquela, talvez mais marcada, entre Natureza e 

Cultura. Desse modo, o que surge desse movimento é o vivente como uma figura que é 

irredutível a uma identidade, a um corpo e ao direito e que excede a toda ontologia da espécie, 

constituindo-se na arena mesma do político (op. cit., p. 127). 

Nesse contexto, convém perceber a partir dessas três linhas de força entre Agamben, 

Esposito e Giorgi não apenas diferenças pontuais entre os resultados e abordagens da 

biopolítica, mas a produção de três concepções que apontam para a configuração de todo um 

modo de funcionamento que envolve as alternativas de poder e resistência. Pois, se em 

Agamben temos a figura da vida nua do homem sacro como algo que é reduzida à sua qualidade 

de mero vivente – lugar que seria, em um primeiro momento, o do homossexual que é 

performatizado em Nova Dubai e O poeta pornosiano –, em Esposito temos a presença 

                                                             
54 Parece-nos que todas essas noções de biopolítica, em alguma medida, se situam nesse momento histórico que 

inaugura um novo processo de acumulação do capital, dado pelo neoliberalismo, com o intuito de analisar as 

condições do presente. Foi assim com a biopolítica de Foucault que mapeou o surgimento dessa nova tecnologia 

de poder a partir do torpor provocado pelas transformações da década de 1970, com Agamben a partir de 1990 

através do projeto Homo Sacer, com Esposito e Preciado já nos anos 2000, e por aí vai. 
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integrante do artifício e da técnica como elemento que é indissociável da produção de qualquer 

indivíduo. Além disso, a diferença de dimensão entre os níveis do poder instituinte e instituído, 

ou extensivo e intensivo, em Esposito exprime uma diferença também na lógica de 

funcionamento de cada um que vai muito além de uma simples passagem de uma dimensão a 

outra. De modo que, conforme Esposito, fazer a biopolítica passar ao seu polo afirmativo não 

seria um simples movimento de negação, de investir sobre a impotência, sobre a vida nua. Já 

em Giorgi, o lugar de disrupção do animal – dessa figura cujo signo do estranhamento repousa 

numa inadaptação constitutiva com qualquer modelo pré-definido – marcaria, por sua vez, um 

gesto de transgressão de fronteiras para as dicotomias tradicionais (não só Natureza e Cultura, 

mas também corpo e mente, humano e animal etc.) e para os dispositivos de poder (entre eles, 

a linguagem).  

Nesse sentido, na medida em que cada uma dessas categorias elege o seu objeto, deixa 

escapar relações que são cruciais para se entender o presente, sobretudo o presente que se 

exprime a partir de Nova Dubai e O poeta pornosiano. Por isso, consideramos fundamental 

interrogar o lugar da técnica e da linguagem dentro desses modelos teóricos para pensar, por 

um lado, a produtividade dessas noções nas obras de Vinagre e Mattoso e, por outro, em como 

elas se articulam na cultura contemporânea. 

Nessa perspectiva, na primeira noção de biopolítica, tal como forjada por Agamben, a 

linguagem se constitui a partir do lugar do soberano ao mesmo tempo em que confina a vida 

nua ao lugar da voz (AGAMBEN, 2014, p. 18). Com isso, linguagem e voz, vida nua e 

soberania, seriam enlaçadas num vínculo forte que estabeleceria, entre uma e outra, o caráter 

de uma identidade absoluta. Assim, a linguagem não só seria universal ao recobrir todo o 

campo, mas também funcionaria no entremeio que une homem e animal. Diz Agamben: 

A pergunta: “de que modo o vivente possui a linguagem?” corresponde 

exatamente àquela outra: “de que modo a vida nua habita a pólis?” O vivente 

possui o lógos tolhendo e conservando nele a própria voz, assim como ele 

habita a pólis deixando excluir dela a própria vida nua. A política se apresenta 

então como a estrutura, em sentido próprio fundamental, da metafísica 

ocidental, enquanto ocupa o limiar em que se realiza a articulação entre o ser 

vivente e o logos. A “politização” na vida nua é a tarefa metafísica por 

excelência, na qual se decide da humanidade do vivente homem, e, assumindo 

esta tarefa, a modernidade não faz mais do que declarar a própria fidelidade à 

estrutura essencial da tradição metafísica. A dupla categorial fundamental da 

política ocidental não é aquela amigo-inimigo, mas vida nua-existência 

política, zoé-bíos, exclusão-inclusão. A política existe porque o homem é o 

vivente que, na linguagem, separa e opõe a si a própria vida nua e, ao mesmo 

tempo, se mantém em relação com ela numa exclusão inclusiva. (op. cit., pp. 

15-6)    
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É nesse sentido também, ainda que com outro problema e objeto, que Emanuele Coccia 

(2010) pode afirmar, a partir de Averróis – um dos teóricos decisivos do pensamento de 

Agamben –, a linguagem como o espaço de medialidade absoluta (COCCIA, 2010, p. 44). 

Conforme Coccia, o próprio humano assume esse lugar de pura medialidade a partir de um 

duplo jogo de excesso e falta que o faz ser sempre inacabado, incompleto (op. cit., p. 86). De 

tal forma que a linguagem e o homem assumem uma identidade simétrica e absoluta, pois o 

homem, assim como a linguagem, está sempre por se fazer e o material de trabalho pelo qual o 

homem estende e transforma o seu corpo é o próprio mundo. Desse modo, 

Falar significa fazer com que nossa pele exista fora de nós, alienar nossa pele. 

A linguagem não é senão uma pele móvel. A linguagem humana está para a 

roupa assim como a voz dos animais está para a sua pelagem. Ou então: a 

pelagem está para a moda assim como a voz dos animais está para a 

linguagem. A linguagem não é senão uma voz que se tornou capaz de toda e 

qualquer forma de som, assim como a roupa não é senão uma pelagem que se 

tornou capaz de identificar-se com todos os corpos do mundo. O homem é o 

animal capaz de transformar todas as coisas em sua pelagem: ou melhor, em 

sua pele. E, vice-versa, de transformar sua pele em objeto mundano: a 

linguagem. Nesse sentido, o homem não faz a experiência do aberto, ele está 

aberto. Entre ele e sua pele, há o mundo. Qualquer coisa pode tornar-se sua 

pele, e sua pele, o órgão de sua aparência, pode tornar-se coisa. Exatamente 

porque a vida humana é vida sensível na forma mais extrema, ela é capaz de 

chegar até onde chega o mundo. O cérebro do homem coincide com o mundo. 

O mundo é o nosso próprio intelecto; não temos outra razão senão o mundo 

do qual somos parte. O mundo é a nossa pele. (op. cit., p. 87) 

Conclusão próxima, por isso, e uma vez mais, a de Agamben. Em O aberto (2013), ao 

investigar a relação homem e animal presente no Dasein heideggeriano, Agamben afirma que 

para desativar a máquina antropológica que trabalhou, a cada época, num jogo de semelhanças 

e diferenças os lugares de homem e animal, bíos e zoé, é necessário procurar uma outra 

concepção que dê ao homem uma abertura sem fechamento de tal modo que se possa 

“demonstrar o vazio central, o hiato que separa – no homem – o homem e o animal, e arriscar-

se nesse vazio: suspensão da suspensão, shabbat tanto do animal quanto do homem” 

(AGAMBEN, 2013, p. 150). O resultado disso, porém, como visto por Pelbart (2013), é a 

adoção de um ponto de vista unilateral, assumindo somente a perspectiva do olho do poder. 

Contra essa noção de Agamben que concebe a resistência ao poder como uma vida reduzida a 

seu mero estado de atualidade, de impotência, de simples banalidade biológica, Pelbart 

contrasta com uma outra perspectiva que redefine a resistência “a partir do que Deleuze chamou 

de uma vida, isto é, da vida concebida como virtualidade, diferença, invenção de formas, 

potência impessoal” (PELBART, 2013, p. 20). Com efeito, essa resistência, já embebida pelo 

gosto do pensamento demoníaco de Deleuze – e também de Guattari –, traz como consequência 
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direta a irredutibilidade da resistência a um sujeito, conjurando todo retorno à unidade e 

promovendo uma quebra na identidade que liga micro e macropoder, subjetivação e 

dessubjetivação. Conforme Pelbart, 

Portanto, do ponto de vista de Deleuze e Guattari é um falso problema, essa 

telescopagem entre uma dessubjetivação e uma ressubjetivação sujeitada, já 

que no meio, nesse vazio ou nesse resto que Agamben enxerga e onde ele 

deposita sua esperança ou seu messianismo, Deleuze e Guattari veem outra 

coisa desde o início – não um resto nem um vazio, mas uma espécie de 

excesso, e eu seria muito prudente com essa palavra, para não tomá-la como 

uma plenitude saturada, antes como uma virtualidade complexa... (op. cit., p. 

21) 

É nesse sentido que Esposito pôde encontrar em Deleuze uma biopolítica afirmativa a 

partir da noção de uma vida. Impedindo, assim, qualquer redução da vida a um substrato 

orgânico ou a um sujeito racional (ESPOSITO, 2009, p. 211).  Além disso, a marca que traz 

essa indeterminação da vida como uma vida a faz apresentar-se numa tensão constitutiva que 

une vida e morte e promove, a partir dessa relação, uma abertura inesperada, incessante, que 

conduz a uma vitalização da norma (ESPOSITO, 2016, pp. 245-6). Aqui, percebemos 

claramente as implicações dessa virada conceitual para a pornografia que, ao enfocar a prática 

sexual, como defendido por Bataille (2017), une vida e morte, Eros e Thanatos.   

Nessa perspectiva, a vida em Deleuze, ao contrário da vida nua de Agamben, rejeita 

toda a captura pelo poder. Porém, um passo ulterior ainda precisa ser dado. Se, como vimos, o 

lugar da linguagem em Agamben e Coccia passava em simetria com o lugar do humano, cabe 

interrogar as implicações políticas desse movimento que já estavam nítidas em O Anti-Édipo 

(2004) a partir da crítica ao inconsciente simbólico lacaniano e ao imaginário freudiano.  

Segundo Deleuze e Guattari, o desejo atua diretamente no social. Assim, antes de ser 

efeito de uma causa primeira – como a economia, por exemplo –, é produção. De modo que, 

para analisar o metabolismo do capitalismo contemporâneo, seria preciso seguir de perto duas 

instâncias divergentes de um único movimento: de um lado,  a servidão maquínica com seu 

aspecto de desterritorialização (perpassando os fluxos econômicos, informacionais, libidinais 

etc.) e, do outro, a sujeição social com seu aspecto reterritorializador (sobreinvestindo com 

identidades o que tinha sido desterritorializado ao constituir os papéis sociais de trabalhador, 

estudante etc.).  

Essa relação vai ser depois retomada e adensada por Maurizio Lazzarato com o intuito 

de pensar o funcionamento das formas de poder num período de recrudescimento do 

neoliberalismo. Dessa forma, segundo Lazzarato, o problema central que residiu na reabilitação 
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da linguagem pela psicanálise lacaniana e pela “virada linguística” da filosofia analítica, 

realizadas a partir de 1960 e 1970, foi o de ter gerado um descompasso entre essas teorias e a 

natureza e funcionamento da subjetividade, da enunciação e da produção no capitalismo 

contemporâneo (LAZZARATO, 2014, p. 56). Visto que, o resultado provocado por esse 

descompasso foi uma compreensão unidimensional da questão que só tomou como problema, 

em termos deleuze-guattarianos, a sujeição social (= movimento de reterritorialização do 

capital) enquanto a servidão maquínica, lastreada pelos signos a-significantes, não linguageiros, 

permaneceu incólume.  

Assim, o que passou ao largo dessas análises foram os signos que, não correspondendo 

a nenhuma estrutura ou modelo linguístico, operavam num nível extremo de desterritorialização 

e despersonalização ao converter os indivíduos em engrenagens da máquina capitalista. Ou seja, 

tais análises desprezaram os signos que constituíam o que de mais central havia no próprio 

capitalismo (op. cit., pp. 28-9). Além disso, essa servidão maquínica corresponderia em nossos 

dias ao modelo de governamentalidade foucaultiana – expressão da biopolítica como forma de 

poder – que se exerce, hoje, não apenas sobre indivíduos, mas diretamente sobre os fluxos que 

os atravessam (como os algoritmos, as ações do mercado financeiro etc.). De tal modo que a 

“governamentalidade de dividuais, gerenciada por fluxos, redes e máquinas, não apenas 

desempenha um papel nas representações do indivíduo e no comportamento consciente, mas 

em desejos, crenças e na realidade sub-representativa da subjetividade” (op. cit., p. 38). 

Nesse contexto, o problema da linguagem também foi percebido por Gabriel Giorgi ao 

elaborar a definição de animal. Ao tomar como eixo de investigação a figura do animal, e não 

o modelo de uma abertura do humano dado pelo Dasein, Giorgi levou para o limiar da 

linguagem o problema de uma biopolítica afirmativa. Desse modo, quando analisou o conto 

Meu tio o Iauaretê, de Guimarães Rosa, pôde perceber no trabalho expressivo do autor a 

tentativa de colocar em questão a própria produção de sentido através do entrelaçamento entre 

ruído e palavra articulada. Pois o problema entrevisto por Rosa, da maneira que defende Giorgi, 

está em saber se esses ruídos animais envolvem ou não a potencialidade de um sentido, o 

pertencimento a um mundo comum – que, frise-se, se estabeleceria pela linguagem ao modo de 

Jacques Rancière55 –, e a aquisição de um estatuto de vida reconhecível (o bíos, na terminação 

agambeniana) (GIORGI, 2014, p. 76). 

                                                             
55 Cf. RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento – política e filosofia. Tradução de Ângela Leite Lopes. São Paulo: 

Ed. 34, 1996. 
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Portanto, a afirmação desse lugar de viado como forma de perspectivizar a pornografia 

em Nova Dubai e O poeta pornosiano toma a materialidade do sexo como meio de abrir o 

espaço encenado no livro e no filme para uma outra intensidade, afirmando uma possibilidade 

biopolítica que conjura a tentativa de captura pelos dispositivos de poder (entre eles, a 

linguagem). Pois, conforme Preciado (2008), se a pornografia na contemporaneidade se 

configura como um dispositivo virtual que procura fazer gozar não só os indivíduos, mas 

também o mundo numa prática masturbatória planetária, a encenação do desejo nessas obras 

não quer outra coisa senão intensificar o próprio desejo a partir de um impulso vital que o 

arremessa sempre para fora, no Fora, produzindo uma espécie de “raqueamento da libido” ao 

desorganizar internamente o próprio território que a pornografia – como uma prática que leva 

à masturbação e ao orgasmo e, portanto, à morte – institui ao ser controlada pelo Estado, com 

as suas instituições, o seu investimento cuidadoso com os micropoderes etc.  

Desse modo, a proliferação de práticas sexuais alternativas, o privilégio de temas que 

circundam o fetiche e o enfoque nas preliminares do ato sexual que nunca chegam ao orgasmo 

em Mattoso, como defendido por Butterman (2005), e o hedonismo do sexo com a cidade de 

Vinagre que procura preencher esse desejo insaciável pela pegação no agora, como afirmado 

por Barbosa (2017) – muito embora esse agora remeta somente ao desejo do acontecimento, 

pois a temporalidade que o sexo apresenta não se resolve no presente –, perfazem um caminho 

que procura sintonizar o inconsciente dessas obras (com seus afetos, sua economia desejante 

etc.) com o inconsciente coletivo de toda a sociedade.  

Com isso, o risco iminente, a profunda percepção – e desejo – de que algo de mortal não 

cessa de passar, de ameaçar uma destruição completa, é mobilizado como uma performance 

que apresenta o encontro dos corpos, no filme, ou do corpo com o fetiche, na antologia, como 

a insistência da presença de um corpo que se produz com o mundo; mas desejando a partir desse 

agenciamento que se produz com o encontro ir sempre para além dele, instalando-se nas 

margens do sentido – onde o não sentido só é sentido. Assim, ao impedir qualquer fechamento 

do desejo, conjurando o seu encerramento como processo – como endossado pela Psicanálise, 

Estado etc. –, essas obras fazem uma aposta no delírio. O delírio que se constitui na 

performance, o delírio próprio da cultura contemporânea, do tipo de corpo social que se produz 

hoje. Pois os “inconscientes deliram o campo social, é a maneira deles de investi-lo e de fazê-

lo funcionar. A história universal das formações sociais é a história de uma sucessão de delírios” 

(LAPOUJADE, 2015, p. 158). 
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Nesse sentido, quando tomamos a biopolítica numa intensidade afirmativa nessas obras, 

entramos numa zona de risco onde o que impera não é a confusão (= fusão com), mas a própria 

diferença. Com isso, a partir da performance pornográfica explicitamos o artifício que só pode 

afirmar a vida na medida em que une, num único gesto, vida e morte, humano e não humano – 

como uma espécie de constatação e desejo por um devir-ciborgue que implode com o binarismo 

de gênero e com o antropocentrismo, como entrevisto por Donna Haraway (2009) –, arte e 

técnica, com a confluência de distintas tecnologias e do sexo como se compusessem entre si um 

único processo,  lançando-nos decididamente para um fim de todas as nossas fronteiras. De 

modo que o “fim do mundo”, tão propagandeado à esquerda e à direita da política tradicional, 

estaria, na verdade, seguindo a trilha esboçada por Lapoujade com relação às duas mortes em 

Deleuze (LAPOUJADE, 2015, 314-5), situado entre dois “fins”: um fim local que é necessário 

à criação de novos modos de existência, de novas territorialidades, e um fim global que, nesse 

caso, assume a forma de um “fim do fora”, que nos arrasta e nos destrói. Ou seja, de um lado 

um fim como condição de possibilidade para o eterno retorno, para a caosmose, e, do outro, um 

fim que é um “mero fim”, um fim sem criação. 

Dessa forma, o Deus de Spinoza, o deus que é pura imanência e que rejeita qualquer 

divisão entre Natureza e Cultura56, comparece nessas obras para afastar qualquer possibilidade 

de uma transcendência que isolaria a mente ou o corpo. Assim, a abertura que se afirma pela 

composição do corpo com o mundo tem na materialidade desse desejo – materialidade em 

sentido primeiro, como quantum, força – um aspecto decisivo que leva ao limite a relação com 

o espaço encenado. No filme de Vinagre essa materialidade é o desejo da tela, na antologia de 

Glauco é o desejo do papel. Com isso, esse procedimento que toma a produção artística a partir 

da vitalização dada pela pornografia subverte, em diferentes níveis, o espaço da obra ao fazer 

conectar diretamente potência e fazer artístico.  

No nível representativo, Glauco discute essas questões na sexta parte da antologia, 

intitulada Deus e o cego. Nos poemas que compõem essa seção, o eu lírico se vê como um 

objeto do destino, um produto da vontade divina, que deve ser humilhado pela sua condição de 

cego – no poema Para o jubilo do joven, a voz poética referencia diretamente o próprio autor. 

Porém, a humilhação não surge como algo ruim, mas como algo que é cuidadosamente 

controlado e manipulado pelo eu lírico. Nesse sentido, a invocação a Deus é mobilizada para 

                                                             
56 Na Ética (2016), Spinoza defende a distinção entre Deus e os homens a partir das noções de natureza naturante 

e natureza naturada. Na primeira noção, a coisa seria concebida em si, como causa livre; já na segunda, a coisa 

seria descrita a partir dessa causa primeira (SPINOZA, 2016, p. 35).  
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jogá-lo numa intensidade dionisíaca ao invés da extensividade apolínea57. Ou seja, é 

operacionalizada para liberar as forças desejantes em Deus, restituindo a sua dimensão natural 

e física com o intuito não de encerrá-lo numa nova realidade, mas impedir qualquer captura de 

Deus pelo homem. Como vemos em Para a gloria do joven: 

#2031 PARA A GLORIA DO JOVEN [6/11/2007] 

 

Motivo sou do riso collectivo 

que o joven, ao gabar-se, ja provoca 

entre a rapaziada. Elle, Tardivo, 

me exhibe como um bicho em negra toca. 

 

Exposto ante a galera, não me esquivo  

dos chutes e pisões. No escuro, em troca  

do escarneo, sou palhaço, e meu passivo 

buraco buccal bronha nelles toca. 

 

De Deus Diego herdou pleno direito 

de impor-me tudo e expor-me: eu me sujeito 

ao joven e lhe engulo a porra, o escarro. 

 

Verseja, insuperavel, o rapaz, 

rimando ou não, fazendo o que lhe apraz 

commigo, que sou dele orgasmo e sarro.  (MATTOSO, 2011, p. 138) 

No poema acima, ante a exposição e chacota do grupo de amigos de Diego, o eu lírico 

aceita, resignadamente, toda a violência que perpetram contra ele através de chutes, pisões e do 

sexo oral forçado – este último é reforçado no final do segundo quarteto pela aliteração do 

fonema bilabial /b/. Além disso, no início do primeiro terceto a inversão sintática para obedecer 

à sintaxe latinizante com o hipérbato – recurso comum empregado pelo Arcadismo e 

                                                             
57 Fazemos relação com a distinção entre Apolo e Dioniso que vai ser tomada por Nietzsche (1993) para pensar o 

Cristo verdadeiro e o Cristo que foi transformado em dogma pela Igreja. Na cultura grega antiga, Apolo e Dioniso 

representavam dois impulsos primordiais: respectivamente, um individual e consciente ligado à forma e outro pré-

individual e inconsciente ligado à physis. Na nona e última parte de O poeta pornosiano, intitulada “Um discipulo 

que é mestre”, que trata sobre a vicariedade dos lugares de senhor e escravo e mestre e discípulo, o eu lírico, no 

poema Para a divinização do joven, se humilha  numa espécie de ritual pagão que tem como objetivo prestar 

homenagens a Baco (o Dioniso latino) frente aos desejos hedonistas de um jovem.   
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Parnasianismo – exprime uma polissemia de sentido a partir da aproximação entre os 

substantivos Deus e Diego. Com a anteposição do objeto indireto, lemos “Deus Diego” com o 

segundo substantivo funcionando como um especificador do primeiro. Nessa construção, Deus 

se corporifica num homem para dar vazão a uma singularidade de desejos do eu lírico. Segundo 

Butterman (2005), mesmo em um poema que defende a negatividade, como em Quem diabo é 

Deus?, publicado no Jornal Dobrabil, em 1977, a voz poética mobilizada por Glauco extravasa 

a lógica negativa pela incerteza que marca o poema, servindo como o “acompanhamento 

perfeito para o desejo sadomasoquista de submeter a si mesmo ou a seu salvador humano à 

degradação e humilhação de que tanto gosta” (BUTTERMAN, 2005, p.155). O que, para nós, 

acompanhando Deleuze a respeito de Spinoza58, significaria uma afirmação mais profunda, 

intensiva, que coloca em sintonia arte e vida.       

Por tudo isso, a pornografia e o sexo em Nova Dubai e O poeta pornosiano são, no 

sentido deleuze-gattariano, máquinas de guerra que não possuem a guerra por objeto, mas, 

antes, os limites que o desejo transpõe na produção de territórios existenciais, atacando 

diretamente o centro da biopolítica contemporânea59. Com isso, o lugar do viado que essas 

obras perspectivizam e que une orgânico e não orgânico, homem e animal, num processo que 

intensifica o próprio descentramento (conjurando qualquer afirmação egoica, antropocêntrica 

etc.), reconfigura as relações entre pornografia e naturalismo e pornografia e materialismo para 

afirmar, pelo próprio movimento de desterritorialização do desejo, a absoluta imanência que 

pulsa em cada palavra, gesto ou imagem (pós-)pornográfica; indicando, com isso, a potência 

que jaz nessa contiguidade sentida pela força que extravasa no presente. Assim, pervertendo o 

ensinamento de Spinoza que restitui ao pensamento sua força vital pela positivação do corpo, 

somos impingidos a afirmar: Viado sive Natura.      

 

Pornopoiesis: arte, pornografia e vida 

 

                                                             
58 Em Espinosa: filosofia prática (2002), Deleuze defende a afirmação absoluta em Spinoza. Com isso, a negação 

adviria do próprio movimento de afirmação – e não como algo externo a ele. 
59 Em uma outra direção possível, essa máquina de guerra também enfrenta a máquina de guerra do Estado visando 

tanto conjurar toda forma e identidade quanto contrapor uma guerra que constitui uma destruição criativa (= 

máquina de guerra que trabalha no nível do desejo e que é forjada pelos nômades) de uma outra que é simples 

destruição (= máquina de guerra do Estado). Cf. LAPOUJADE, David. Deleuze, os movimentos aberrantes. 

Tradução: Laymart Garcia dos Santos. São Paulo: n-1 edições, 2015. Vemos, assim, mais uma vez, como essa 

máquina de guerra nômade que a pornografia promove nessas obras estudadas contribui para dar uma intensidade 

outra à biopolítica contemporânea. 
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Pornopoiesis. Um ethos, uma atitude, um modo de ser. Pornopoiesis = pornô + poiesis. 

Ato de criação que envolve o investimento de uma força desejante mobilizada a partir de uma 

virtualidade que é irredutível ao próprio ato. Pornopoiesis: uma teoria prática, uma ação, um 

chamado ao acontecimento. O limite onde o corpo se produz no próprio movimento de 

descorporificação. Um agenciamento. Pornopoiesis é a instauração de uma prática de ruptura 

para os próprios limites – pois todo limite é corporal – ao mesmo tempo em que constitui zonas 

temporárias que evitam a força de destruição completa que é inerente ao movimento que 

impulsiona. Pornopoiesis é uma prática ético-estético-política de se instalar no mundo.  

Nesse sentido, pornopoiesis reelabora a noção de autopoiese, desenvolvida primeiro 

pelos biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela e depois retrabalhada por 

Deleuze e Guattari ao situar diretamente o desejo como operador fundamental de todo ato 

criativo. Na noção apresentada por Maturana e Varela, a autopoiese era operacionalizada a 

partir do processo de heterogênese, constituindo-se tanto do ponto de vista da heterogeneidade 

de seus elementos quanto da permanente abertura a uma processualidade que permitiria a sua 

autopromoção. Desse modo, a processualidade que envolvia o ato criativo era concebida por 

esses pesquisadores de maneira completamente diferente das perspectivas que viam a cognição 

como um processo puramente cibernético; pois essa concepção limitava o campo de possíveis 

a um sistema fechado, reduzindo, por isso, o seu potencial criativo e impossibilitando, por 

consequência, a própria heterogênese (KASTRUP, 2015, p. 51).  

Dessa forma, o resultado da abertura requerido pela autopoiese ao rejeitar qualquer 

finalidade ou solo originário foi a introdução do tempo como criação, “invenção da natureza, 

tal como foi concebido por H. Bergson. A ciência contemporânea, da qual Varela e Maturana 

fazem parte é, nesse sentido, efeito da filosofia bergsoniana” (op. cit., p. 55). Assim, quando a 

noção de autopoiese foi mobilizada por Deleuze e Guattari, ela perdeu o que a restringia ao 

plano de referência60 da ciência biológica (= sua circunscrição aos seres vivos) para se 

transformar em um conceito filosófico que atravessava também instâncias físicas, sociais e 

psíquicas (op. cit., p. 59). Desfazendo, por isso, toda dicotomia que marcava o pensamento 

ocidental, como as relações entre corpo e mente, Natureza e Cultura. Com isso, para o roubo 

conceitual que efetuamos, pornopoiesis pode ser pensada como um movimento que agrega os 

pressupostos da autopoiese (a relação constituinte com o processo heterogenético a partir da 

                                                             
60 Em O que é a filosofia? (2010), Deleuze e Guattari definem os lugares da ciência, da arte e da filosofia a partir 

da produção de planos que recortam o caos. Para a ciência, seria preciso constituir o plano de referência; para a 

filosofia o plano de imanência e para a arte o plano de composição.   
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sua autoprodução com o Fora e o novo modo de se inscrever no tempo), mas que assume a 

centralidade no funcionamento direto do desejo.  

Nessa perspectiva, em O poeta pornosiano e Nova Dubai, pornopoiesis é o gesto de 

abertura incontrolável do desejo que o faz fugir a toda captura pelos dispositivos de poder (entre 

eles, a linguagem). Por se desenvolver como uma força singular, esse gesto evita qualquer 

confusão (= fusão com) entre materialidades ao mesmo tempo em que investe na intensificação 

de cada uma. Como dissemos anteriormente, a obra de Vinagre procura mobilizar o desejo da 

tela e a de Mattoso o desejo do papel. Do papel como matéria da palavra e da tela como matéria 

da imagem: duas materialidades que, de tão próximas, já não há outra coisa senão apenas 

distância entre elas, constituindo-se entre uma e outra uma relação que é, essencialmente, não-

relação. Dessa forma, pornopoiesis é o regime onde esses procedimentos de abertura com e 

contra o corpo se efetuam no limite mesmo em que o corpo deixa de ser fronteira que estabiliza 

a relação entre um dentro e um fora, rejeitando toda identidade. 

Desse modo, Hérnan Ulm (2014), em A fenda incomensurável: literatura e cinema, 

segue a sutura irreparável que se produz em nosso presente61 com a colisão entre os tempos da 

Memória e da História ao inscrever, por meio desse choque, o adensamento da distância entre 

palavra e imagem. Segundo Ulm, a produção dessa distância não se dá apenas através da 

disjunção temporal em si, mas a partir da própria materialidade da escrita e da imagem que 

engendra modos próprios de experiência do tempo. No caso da materialidade da escrita, o tempo 

linear da História; no caso da materialidade da imagem, o tempo fragmentário e em fluxo da 

Memória.  

Nesse contexto, conforme mapeado por Jonathan Crary (2012), o século XIX promoveu 

a separação de sentidos com a primazia da visão, de modo a permitir uma homogeneização para 

assumir “uma identidade confusa e abstrata, dissociada de qualquer relação com a posição do 

observador em um campo cognitivamente unificado” (CRARY, 2012, p. 28). Com isso, o olho 

foi reconfigurado a partir de técnicas precisas para obedecer a normas que foram 

convencionadas no interior dos agenciamentos industriais – o que fez o olho se converter em 

uma “função interior às imagens” (ULM, 2014, p. 56). Dessa forma, afastando-se do espectador 

clássico, viu-se surgir o observador moderno, produto dessas novas tecnologias sociais que 

                                                             
61 Ulm está interessado em pensar essas questões a partir do problema do regime de veridcção foucaultiano que 

estabelece uma “experiência da cultura” entre aquilo que se pode dizer (ordem cronológica do saber), aquilo que 

se pode fazer (ordem genealógica do poder) e aquilo no qual se pode constituir (ordem problematizante da ética) 

(ULM, 2014, p.24). 



90 
 

condicionaram o olhar, forçando-o a obedecer a regras que configuram nas imagens a verdade; 

isto é, a verdade como imagem. De tal modo que, procurando restituir a aparência do mundo 

através do vínculo que havia sido cindido pela própria experiência de uma temporalidade que 

não para de nos fugir, elaborou-se no interior dos agenciamentos industriais toda uma economia 

das imagens que transformou o desejo da tela no desejo do espectador. Uma maquinaria 

estranha que universalizou e estandartizou os desejos a partir de regras precisas pelas quais o 

dispositivo cinematográfico pôde se ausentar para igualar o seu olhar com o do espectador 

(desejo do olhar = olhar como desejo).  O resultado desse feitiço operado pela técnica foi um 

novo vínculo com o mundo segundo o qual temos que “obedecer as regras para aprender a olhar 

(ou ficar fora do regime que permite ver), temos que nos disciplinar para poder controlar a visão 

(ou ser controlados pela visão)” (ULM, 2014, p. 83). Nesse sentido, a crença que nos vincula 

ao mundo é, antes de qualquer coisa, um puro ato de obediência a essas regras que já estão 

inscritas nas imagens que consumimos e que nos torna membros de uma comunidade visual a 

nível planetário. Por isso, a imagem, superando as limitações do código linguístico, foi 

transformada no veículo preferencial desse novo momento histórico globalizador (op. cit., p. 

55). 

O que não quer dizer, obviamente, que tenha havido um desaparecimento da escrita. 

Com as transformações técnicas que se processaram desde o século XIX, a uso massivo da 

materialidade da imagem possibilitou, correlativamente a um devir-escrita das imagens (com 

esse projeto globalizador de “alfabetização pelas imagens”), um devir-imagem da escrita (caso 

da experiência concreta, dos filmes de Godard, do tipo de escrita mobilizado pelo Twitter etc.) 

(op. cit., pp. 55-6). Assim, do mesmo modo que a imagem constituiu uma comunidade visual, 

a escrita, que obedece a um tecer de fios que ligam a um conjunto de pontos organizados por 

uma ordem linear e causal, constituiu uma comunidade linguística – isto é, uma comunidade 

primeira, “onde todos nos reconhecemos num pertencimento sem mediações, anterior aos 

contratos e, nesse sentido, pré-social” (op. cit., p. 33). Além disso, assim como somos movidos 

a olhar por regras que precedem o olho, somos movidos a falar por regras que precedem a nossa 

vontade. De modo que não há espaço para criação “na medida em que o sistema, a priori, 

estabeleceu o que é autorizado a dizer: eis o caráter fascista da língua, que consiste não tanto 

em proibir, mas em nos obrigar a dizer sempre as mesmas coisas” (op. cit., p. 98). 

Assim, entre uma comunidade visual e uma comunidade linguística, entre um tempo 

linear e um tempo dilacerante e fragmentário, entre a Memória e a História, palavra e imagem, 

na disjunção que marca o nosso presente, podem ser compreendidas como dois regimes de 
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temporalidade heautônomos62: as regras que servem para uma não se aplicam à outra (op. cit., 

p. 21). Pois há uma fenda incomensurável, uma distância irredutível, em que palavra e imagem 

não podem mais se tocar e que possibilita a produção de uma experiência do incomum e da 

incomunidade. Desse modo, 

a fenda relaciona duas bordas que não se tocam, que não se roçam, que se 

mantêm distantes e heterogêneas. Daí o “interesse” que se devolvem uma e 

outra. A fenda é o movimento que se abre entre as bordas. O “interessante” 

acontece onde elas se transbordam permitindo-nos abordá-las sem detê-las. Se 

as palavras teciam o texto da história, as imagens destecem as palavras, se 

derramam sobre os documentos e desfazem os textos, lançando à deriva os 

fios que aqueles trançavam (todas as metáforas do tecido são insuficientes 

diante das imagens). Se as imagens querem se apresentar na plenitude da luz 

sem bordas e sem partes, as palavras bordam esses oceanos de luz, detendo o 

seu movimento infinito e fixando a memória a uma identidade que ela recusa. 

Todo um jogo da borda e do transborde, do que se tece e se destece, do 

contorno e do incontornável, das bordas e do que se faz nas bordas, passa entre 

as imagens e as palavras: questão de margens, de fronteiras, de transgressões, 

de modulações do tempo, de modalidades da experiência. Deslocamo-nos no 

movimento que nos fende, ficando sempre a distância da ferida que está se 

abrindo. Essa distância, esse movimento, por mínimos que sejam, marcam a 

irredutibilidade entre palavras e imagens, a tensão que entre elas se compõe e 

o interesse que as atravessa.  (op. cit., p. 25) 

Como escapar desse laço fatal que nos faz passar de uma comunidade à outra sem 

obedecer ao automatismo da percepção que nos dá um modo de olhar e de dizer? Como produzir 

um desvio, fazer fugir, transgredir esses vínculos? Segundo Ulm, só a arte cumpre essa função. 

Contra o trabalho da linguagem que nos inscreve no mundo e nos dá a Forma Homem, o 

trabalho improdutivo da literatura que nos dirige ao extremo da linguagem, onde as palavras se 

apresentam numa ausência radical, exprimindo-se pelo que não são. Contra o trabalho produtivo 

da imagem que nos dá um rosto e um mundo, perfazendo em nós todo um jogo político da 

percepção que nos configura enquanto Homem, o trabalho improdutivo do cinema que nos 

lança na fronteira de toda visibilidade, fazendo ver o que não pode ser visto, liberando o nosso 

olho para uma loucura que lhe é imanente ao desfazer a crença que nos restituía ao mundo por 

uma obediência já inscrita nas imagens.  

Desse modo, a arte confronta a palavra e a imagem a partir da força de um tempo sem 

medidas, um tempo afetivo, que extravasa em cada uma sua violência interna, arrastando-as 

                                                             
62 Hérnan Ulm (2014), a partir de Kant, defende que a diferença entre palavra e imagem se refere a um regime 

cujas regras que elabora só servem no interior de si mesmo: heauto (si mesmo), nomos (lei). Assim, distingue-se 

de autônomo; pois este elabora leis para objetos exteriores ao próprio sistema. 



92 
 

para um Fora que já é sua condição de possibilidade63. O que se apresenta nessa ausência é o 

transbordamento de um tempo que não pode mais se produzir linearmente nem de forma 

unificada, de um tempo não mais humano e que excede toda humanidade64, quebrando o vínculo 

interno que as palavras e as imagens tinham estabelecido com a verdade65, destituindo a nossa 

relação com o mundo ao mesmo tempo em que nos possibilita uma outra crença e fé nele. 

Assim, o que vemos é o que não pode ser visto porque, correlativamente, só pode ser visto66; o 

que dizemos é o que não pode ser dito porque só pode ser dito. 

Quando passamos para a análise de O poeta pornosiano e Nova Dubai, percebemos 

nessa experiência da perda que define o nosso presente e quem somos modos (im)precisos de 

transgredir os regimes de visbilidade e de dizibilidade a partir de uma paixão desejante que 

tudo que faz é nos liberar de quem somos, indo contra toda forma, contra toda ontologia. Nesse 

sentido, em O poeta pornosiano as palavras se articulam numa brincadeira67 cujo foco nunca 

recai no que estão dizendo, mas em algo que passa entre elas: um desejo que não pode ser 

realizado, que fica em suspenso – como o fetiche podólatra e masoquista de Glauco –, 

reproduzindo, indefinidamente, as mesmas imagens até conseguir abrir um sulco entre as 

palavras e as coisas – rachando as palavras e as coisas – e liberando a palavra de qualquer 

vínculo com o mundo que a linguagem havia tecido. Dessa forma, em aproximação com a 

experiência literária de Kafka68, a palavra dá origem direta à imagem. Como na metamorfose 

de Gregor Samsa, em que o que está em jogo são mais os afetos de que o personagem é capaz 

do que a sua efetiva transformação em um inseto,  

Kafka aniquila deliberadamente toda e qualquer metáfora, simbolismo, 

significação, assim como qualquer designação. A metamorfose é o contrário 

da metáfora. Já não há sentido próprio nem figurado, mas uma distribuição de 

estados no leque da palavra. A coisa ou as outras coisas são apenas 

intensidades percorridas pelos sons ou pelas palavras desterritorializadas 

conforme as suas linhas de fuga. (DELEUZE; GUATTARI, 2003, pp. 47-8) 

                                                             
63 Conforme Ulm, a língua só pode se articular na medida em que é desafetada ao restringir a força desse tempo 

louco. Já as imagens só podem ser vistas na medida em que a consciência prática restringe o movimento incessante 

das imagens – das imagens que são, constitutivamente, movimento. 
64 Por isso, também, a-subjetivo e não linguístico. 
65 É assim que o regime que envolve a produção de imagens no cinema moderno, que Deleuze (2005) vai chamar 

de imagem-tempo, pode se constituir a partir da liberação das potências do falso. 
66 É uma experiência de fracasso que só faz parte do seu próprio regime, pois tanto o modo de processar suas leis 

quanto de elaborar os seus limites e de transgredi-los envolve também modos próprios a cada regime. Assim, 

vemos a presença na imagem e na palavra do seu limite, do que as destitui para o que não são. 
67 Empregamos aqui o duplo jogo entre o brincar da criança e o brincar do sexo que, como dito anteriormente, é 

marca da carnavalização de Glauco. 
68 Cf. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka: para uma literatura menor. Tradução: e prefácio: Rafael 

Godinho. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003. 
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De modo que a própria imagem, que surge pela palavra como presença do que a palavra 

não pode dizer, não estabelece qualquer relação de arbitrariedade com a coisa. Porém, ambas, 

palavra (que aqui só é imagem) e coisa, “formam exclusivamente uma sequência de estados 

intensivos, uma escala ou um circuito de intensidades puras que se pode percorrer num sentido 

ou noutro, de cima para baixo ou de baixo para cima” (op. cit., p. 47). Em O poeta pornosiano, 

a polissemia das palavras se apresenta como signo de uma violência que, longe de afirmar um 

sentido, reivindica a profunda heterogeneidade que se instala nas palavras, como algo que a 

perturba e a destitui. São as “pequenas diferenças”, percurso diaforalógico de Glauco, que 

encontra nessa dispersão um modo especial de compor com a vida, fazendo o desejo extravasar 

para além de toda forma narrativa69, de toda sintaxe, de toda linguagem.  

O desejo que atravessa O poeta pornosiano é uma máquina autoprodutora, 

pornopoiética, que impede qualquer fechamento da palavra em um significante enquanto invade 

a antologia num processo contínuo que fica sem possibilidade de interrupção, pois o desejo, 

desprendido de qualquer sujeito, fora de qualquer subjetividade, exprime na palavra a presença 

do que não pode ser dito: o silêncio do papel, o silêncio que só pode se fazer presente na 

experiência da escrita70. Seguindo Deleuze (1973) a partir de Freud, é a própria Morte que se 

apresenta nesse desejo – um desejo que não é pulsão, mas instinto de morte –, como um silêncio 

que surge como condição de possibilidade para toda fala e que está para além de todo 

inconsciente e vida psíquica (DELEUZE, 1973, p. 30).  

Com isso, o eu lírico em sua precariedade de podólatra e masoquista – ou em qualquer 

outra que encene – só assume o primeiro plano como artifício de um jogo que não se encerra a 

partir da performance reiterada – e reencenada – desse desejo que procura exprimir nos retornos 

de cada ação algo que a própria linguagem não alcança. Dessa forma, a palavra é invadida 

nessas reiterações pela força da imagem71 que a desfaz e cala nela72 o que havia de significante. 

A cena é então congelada nessa performance que exprime uma existência onde o tempo libera 

                                                             
69 No primeiro capítulo reforçamos esse vínculo da forma narrativa para explicitar o desejo. Aqui, porém, vemos 

como o próprio desejo se volta contra a forma narrativa. 
70 Segundo Ulm, o silêncio só é possível para a linguagem, ainda que ela não possa exprimi-lo. As imagens visuais, 

por isso, não poderiam apresentar esse silêncio (ULM, 2014, pp. 119-120). 
71 Em entrevista a Claudio Daniel, Mattoso defende que a cegueira tornou mais visual e mais mística a sua poesia. 

Além disso, o trabalho na memória foi alterado por um “salvamento de arquivos”, que dispensaria gravador 

(MATTOSO, 2004, p. 196). Curioso notar como isso se aproxima do próprio processo de fabricação das imagens 

técnicas que congela o tempo, fazendo equivaler todos os presentes em sua radical autonomia. Nessa memória 

paralisada, a imagem técnica, segundo Ulm, trabalha a Memória como acumulação (quando discutirmos mais à 

frente Nova Dubai veremos uma estratégia alternativa a essa memória). “Cada imagem técnica é assim um fetiche 

do tempo” (ULM, 2014, p. 69).   
72 Às vezes, até expressamente: com a boca no pênis ou na sola de um sapato, impedindo a emissão de qualquer 

fonema. 
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suas forças. Nesse tempo incomensurável, nesse tempo afetivo, a paixão da palavra a arrasta 

para fora de si, impedindo a retenção de qualquer corpo – pois as palavras esquecem a existência 

de quem as enuncia, de quem as recebe e dos afetos que passam entre elas (ULM, 2014, p. 47). 

Por seu turno, em Nova Dubai as imagens são lançadas no próprio intervalo que as 

constitui. Algo se exprime: presença de uma impossibilidade, a imagem se apresenta onde já 

não há imagem, instalando-se nos limites do visível. Assim, logo após o cunete e antes das 

resenhas de filmes encenadas por Fernando, logo após o sexo com o “pai” e antes do “pai” falar 

diretamente para a câmera sobre o trauma de infância, nesse interstício que passa entre as 

imagens – e que é imagem, pois toda imagem é um interstício entre o brilho que cega e a 

escuridão que impede de olhar (ULM, 2014, p. 59) –, o desejo se apresenta como o vínculo 

último que liga vida e morte, constituindo-se no adensamento dessa distância que impede a 

organização e ordenação das imagens, a composição delas em um “plano ponto de vista” pelo 

qual o olhar do espectador se confunde com o dispositivo cinematográfico (op. cit., p. 82). Essa 

distância, mínima distância que define essencialmente a imagem, é o risco do que sobrevive na 

imagem – do que sobrevive em nós73 – como o limite do visível, como sua condição de 

possibilidade. O desejo que se libera em Nova Dubai surge da própria imagem onde ela já não 

é e atravessa o filme por uma pegação sem limites, confrontando o desejo da tela e conjurando 

qualquer interrupção no processo maquínico do desejo – do desejo que só pode ser maquínico74.  

Desse modo, as ações e os personagens, movidos por esse desejo que se exprime através 

de um vínculo outro com o tempo, rompem com o vínculo sensório-motor que organiza as 

imagens e lhes concede uma unidade que, essencialmente, não têm, obliterando da imagem a 

relação aparente que esta havia constituído com a verdade e a crença que havia lhes concedido 

um mundo sob a condição de obedecer às regras que são condicionadas nas próprias imagens 

pelos agenciamentos técnicos. Com isso, o que vemos, como apontou André Barbosa (2017) a 

respeito de Nova Dubai, é um gozo sem função, movido não por um desejo – ou pulsão –, mas 

pelo próprio impulso de morte. Porém, assim como acontece em O poeta pornosiano, essa 

relação com a morte só pode se dar como signo da vida, a partir do que a vida tem de vivível. 

                                                             
73 Deleuze considerava também a nós como uma imagem especial. Cf. DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo 

(Cinema 2). Tradução de Eloisa de Araújo Ribeiro; revisão filosófica Renato Janine Ribeiro. São Paulo: 

Brasiliense, 2005. 
74 O desejo é maquínico num duplo sentido: tanto no que faz do cinema um sucedâneo do sonho, abrindo as 

imagens para o território desconhecido do cinema e da misteriosa energética do desejo ao minar com qualquer 

refúgio para captura das imagens e a sua consequente inscrição em máquinas (ULM, 2014, p. 81), quanto do 

aspecto que toma o desejo a partir de uma maquinaria autopoiética, como defendido por Deleuze e Guattari (2004) 

em O Anti-Édipo. 
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Nesse sentido, os elementos se produzem na tela em uma dispersão que evita formar 

agrupamentos ou entrar em uma lógica discursiva que os esquadrinhe e os signifique. A 

ficcionalização que imprime uma indecidibilidade entre os registros de imagem (se é “real” ou 

“ficção”) se transforma apenas em uma função, um artifício, que retira toda a crença que 

conforma o olho numa realidade, colocando em suspenso não só a temporalidade linear que 

organiza as imagens, mas também o próprio processo que explicita essa apresentação do tempo 

afetivo, dado por uma instalação direta no tempo75. Como vemos nos frames abaixo (figuras 6, 

7 e 8), a repetição de um mesmo objeto, o colar cervical elizabetano que é comumente utilizado 

em cachorros, passa da imagem da tela do computador, para o cachorro e depois para Gustavo 

numa sequência que, encadeando as imagens entre si, não significa nada. Ainda assim, 

percebemos nessa dispersão e heterogeneidade uma lógica – como Deleuze a viu nas imagens 

do cinema76 – que, muito embora seja reconduzida a um sentido no momento final do filme77, 

constitui-se, decisivamente, pela incerteza. Pois o desejo que subverte a imagem não nos dá o 

cinema como uma alternativa segura frente ao automatismo da percepção que nos ensina a olhar 

e nos concede uma visão. Assim como em O poeta pornosiano, Vinagre mobiliza diferentes 

registros da imagem para parodiar a própria tradição do cinema que se encarregou de separar 

os filmes em classes e gêneros.    

 

Figura 6. Colar cervical elizabetano, muito utilizado no pós-operatório de animais domésticos, presente em 

Gustavo Vinagre (diretor-ator) em imagem do Facebook. 

                                                             
75 A isso Deleuze chamou de imagem-tempo. De modo que ela seria criada a partir de uma operação que intervém 

no vínculo sensório-motor da própria imagem-movimento. Pois, a “imagem-movimento não desapareceu, mas só 

existe como a primeira dimensão de uma imagem que não pára de crescer em dimensões” (DELEUZE, 2005, p. 

33). 
76 “É precisamente esse o problema: a que lógica os movimentos aberrantes obedecem? Problema que assombra 

Deleuze. É preciso, a cada vez, estabelecer a lógica desses movimentos. Problema de pensamento puro. Pois o que 

interessa a Deleuze, acima de tudo, é a lógica, produzir lógicas. Talvez esse seja o traço pelo qual ele é mais 

espinosista” (LAPOUJADE, 2015, p. 11). 
77 A última parte do filme assume uma narração em off junto com imagens gravadas em Super-8. A aparência 

onírica das imagens, muito comum em vídeos com filtros que circulam nas redes sociais, parece se confundir com 

a ilusão onírica do cinema. De modo que todos os personagens que vimos durante a projeção do filme recebem 

um “fim” – ou, antes, a insinuação dele. 
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Figura 7. Colar cervical elizabetano em cachorro. 

 

Figura 8. Colar cervical elizabetano presente, novamente, em Gustavo Vinagre em conversa com a mãe.                  

A experiência que o filme apresenta é a de um tempo que se inscreve nos corpos como 

pura afetividade. Desse modo, a imagem é lançada para o limite do que já não é. Paixão da 

imagem: a presença na imagem que exprime a ausência da imagem. As palavras ditas correm, 

rejeitando toda verdade e reconhecimento. A palavra volta-se contra a imagem, impedindo 

qualquer restituição da verdade perdida da Memória. Com isso, o corpo que o cinema apresenta 

vai contra toda unidade e pureza. Atingimos, então, uma outra memória. Não mais a Memória 

Acumulativa das imagens técnicas, mas a Memória da Vida. O cinema é mobilizado contra a 

imagem, pois o cinema é o que leva a imagem para o seu limite. Assim, o tempo desorganiza o 

cinema ao afetar os corpos enquanto o cinema faz a experiência da desorganização deles78 

(ULM, 2014, p. 163). O próprio cinema é um corpo desorganizado, um corpo sem órgãos que 

luta contra todo organismo, um deserto absoluto. Um deserto que se volta contra o nosso tempo 

a partir dos próprios meios dele. Esse deserto, que também poderíamos chamar de niilismo ou 

de biopolítica79, é mobilizado pelo cinema como alternativa possível para enfrentar as forças 

que rebaixam a vida em nosso presente. Segundo Pelbart (2013), não há saída para o niilismo 

nem possibilidade de revertê-lo. É preciso atravessar esse deserto, revirá-lo, percorrê-lo até 

                                                             
78 Para Ulm, o século XX fez a experiência da perda do corpo físico como unidade sensório-motora a partir dos 

agenciamentos técnicos. 
79 Peter Pál Pelbart faz essa aproximação entre niilismo e biopolítica como meio da biopolítica de “atualizá-lo” 

(PELBART, 2013, p. 13). 
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atingir o seu avesso80. O cinema produz esse deserto na interrupção das imagens que 

conformam o olho porque não há saída para as imagens, para um mundo convertido em 

imagens.       

Dentro desse contexto, diferentemente da tese de Ulm (2014) que se concentrou em 

experiências literárias e cinematográficas “modernas” com Lispector, na literatura, e Lucrécia 

Martel, no cinema – pois jogam com o limite da linguagem e da imagem a partir da suspensão 

do tempo histórico e da crença como obediência do olho –, os objetos de nossa pesquisa 

assumem uma perspectiva pós-moderna que trabalham com uma suspensão da suspensão ao 

colocar entre parênteses o próprio limite da linguagem e da imagem que é apresentado pela 

literatura e pelo cinema. Desse modo, há uma procura em O poeta pornosiano e Nova Dubai 

por explicitar o fracasso do cinema e da literatura – fracasso que o próprio cinema e a literatura 

são obrigados a realizar81 – ao configurar novos limites para a prática artística de acordo com o 

presente. Com isso, busca-se uma transgressão da transgressão82 como modo de constituir esse 

outro limite que seria próprio da contemporaneidade. Hal Foster (2014), em O retorno do real, 

percebe nesse problema da produção de novos limites que seriam necessários para a arte – no 

caso que ele discute, da arte abjeta, que se aproxima em muito das obras que trabalhamos – um 

modo de reelaborar a transgressão 

não como uma ruptura produzida por uma vanguarda heroica fora da ordem 

simbólica, mas como uma fratura traçada por uma vanguarda estratégica 

dentro da ordem. Desse ponto de vista, o objetivo da vanguarda não é, de 

maneira alguma, romper com essa ordem (esse sonho antigo está dissipado), 

mas expô-la em crise, registrar seus pontos não só de colapso [breakdown] 

mas de superação [breakthrough], as novas possibilidades que tal crise 

poderia abrir. (FOSTER, 2014, p. 148)  

Nesse sentido, as obras de Mattoso e Vinagre encenam a própria encenação dos limites 

da palavra e imagem – encenação pela qual a literatura e o cinema apresentam a outridade 

radical de cada uma – como uma alternativa prática para um tempo em que a velocidade e os 

fluxos desejantes e econômicos – os “dividuais” – tornaram sem efeito a instalação nesses 

limites porque o nosso tempo normalizou a sua explicitação material com a financeirização da 

economia ocorrendo em paralelo a uma financeirização da vida (lógica dos algoritmos). Dessa 

                                                             
80 Aqui vemos uma aproximação com a perspectiva crítica e alternativa de Preciado e Esposito sobre modos de 

superação da biopolítica que havíamos discutido anteriormente.  
81 Pois, conforme Ulm, a literatura apresenta a ausência de palavras, o limite pelo qual a palavra deixa de ser 

linguagem, com palavras e o cinema apresenta a ausência de imagens, o limite pelo qual a imagem já não pode ser 

vista, com imagens. 
82 Remeto aqui, explicitamente, à estratégia defendida por Mattoso com o retorno ao soneto como modo de operar 

uma transgressão num momento pós-vanguarda. 
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forma, Nova Dubai e O poeta pornosiano, elaborando uma nova topografia do poder, convocam 

a performance como estratégia crítica não só para indicar a presença do limite da palavra e da 

imagem na palavra e na imagem83, mas também para produzir um outro modo ético-estético-

político de compor com a vida que seja possível no presente. 

Em As três ecologias, Guattari (1990) aponta essa tarefa como um imperativo para 

permitir a sobrevivência da própria vida em um período de profundas transformações científicas 

e tecnológicas. Com isso, seguindo o registro de três tipos de ecologia – social, ambiental e da 

subjetividade –, o autor encontra na produção dos territórios existenciais – esses limites que 

engendram a nossa experiência e nos localizam espacialmente no tempo como uma categoria 

espaço-temporal ao invés de simplesmente espacial –, e que são postos em confronto com essas 

três ecologias, uma dupla possibilidade para forjar tanto relações afirmativas e singularizantes 

quanto mortíferas (GUATTARI, 1990, pp. 37-8). Desse modo, seria preciso promover uma 

prática ético-estético-política, que Guattari chama de ecosofia, para alinhavar esses três 

registros – e não apenas um ou outro, isoladamente – com o intuito de atingir a subjetividade 

em estado nascente, o socius em estado mutante e o meio ambiente no ponto em que pode ser 

reinventado como modo de responder à altura os desafios de nossa época (op. cit., p. 55). Assim, 

tratar-se-á 

antes de movimento de múltiplas faces dando lugar a instâncias e dispositivos 

ao mesmo tempo analíticos e produtores de subjetividade. Subjetividade tanto 

individual quanto coletiva, transbordando por todos os lados as circunscrições 

individuais, “egoisadas”, enclausuradas em identificações, e abrindo-se em 

todas as direções: do lado do socius, mas também dos Phylum maquínicos, 

dos Universos de referência técnico-científicos, dos mundos estéticos, e ainda 

do lado de novas apreensões “pré-pessoais” do tempo, do corpo, do, sexo... 

(op. cit., p. 54) 

Nessa perspectiva, a pornografia em Nova Dubai e O poeta pornosiano configura uma 

prática ecosófica – diríamos pornopoiética –, permitindo uma abertura e conexão ilimitada do 

corpo com o mundo. Com isso, corpo e mundo se desfazem, perdendo a sua unidade e pureza 

ao mesmo tempo em que sofrem a força do que os destitui, conjurando toda a forma. Assim, a 

cada instante desse momento em que o tempo se dá diretamente vemos durar a nossa existência 

em uma imensidão de mundos possíveis (mundos olfativos, visuais, acústicos etc.)84, mundos 

que se instauram em nós e nos atravessam de diferentes modos. Nesse sentido, junto com o 

tempo histórico, vai embora também a nossa forma humana, a nossa fé que nos vincula no 

                                                             
83 Conforme Laura Navallo apud Ulm (2014), a performance é a presença de um tempo no corpo que impede a sua 

resolução no agora ao deixá-lo em suspenso e rejeita qualquer redução linguística e narrativa (ULM, 2014, p. 23) 
84 Referimo-nos ao que Guattari defende a partir dos trabalhos de Daniel Stern (GUATTARI, 1992, pp. 156-7).  
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mundo, que nos dá uma identidade, que nos restitui um rosto. Nessa impossibilidade que é 

interna à experiência de um tempo sem medidas, vivemos a experiência do vazio como 

afirmação dessa ausência que o desejo, como uma máquina autopoiética, como uma máquina 

pornopoiética, apresenta no limite de todo querer.  

Não é que a ausência “funde” o nosso desejo, mas o vazio que se instala no limite do 

desejo – onde Vida e Morte se unem indissoluvelmente – exprime uma interrupção nesse fluxo 

desejante, dando a ele uma outra intensidade que rejeita toda captura pelo poder e pela 

maquinaria que é posta em jogo pelo capital e gerenciada pelo Estado. Pois quando 

acompanhamos esse desejo no limite em que integra e afirma aquilo pelo qual já não se pode 

querer – porque só há como afirma-lo querendo85 –, somos lançados para um perigo de abolição 

completa86.  

Assim, assumindo esse risco do limite do desejo, optamos por um caminho mais difícil 

ao impedir todo o fechamento do processo e ao seguir a sua linha de fuga. Eis duas tarefas que 

o artista, quando se propõe a trabalhar diretamente com a vida, procura realizar. A grande 

questão é como trançar bem essas linhas de vida que constituem diferentes registros de nossa 

experiência, fazendo com que algo como uma vida – a absoluta imanência da Vida – possa se 

exprimir plenamente. De modo que, para realizar tal empresa, não há condições pré-formadas 

que indiquem como universalmente devamos agir – ou seja, não há um método a priori. É 

preciso sempre, e a cada vez, perceber a ínfima sinfonia das forças em jogo que faz passar de 

uma maquinação desejante para uma maquinação social, e vice-versa. Numa época em que a 

técnica, a ciência e a própria ideia de homem se transformam radicalmente, a arte, como prática 

que se volta contra a ordem da cultura e do trabalho que é realizado pela linguagem e pela 

imagem87, procura um modo próprio de compor com a vida.  

Dessa forma, o raqueamento que a pornografia em O poeta pornosiano e Nova Dubai 

exprime é o raqueamento do desejo. A prática pornopoiética é a prática desse raqueamento, de 

como instaurar uma ética dessas novas relações, mas observando os limites e a materialidade 

de cada regime (sua condição heautônoma). Em Spinoza (2016), a ética é convertida em uma 

prática de liberdade que tem por fim mais elevado ligar, num único vínculo, Deus, nós e as 

                                                             
85 O sadismo e o masoquismo, de diferentes formas, parecem atingir e afirmar esse limite. Deleuze (1973) já havia 

percebido que Sade e Masoch não constituíam pornografias, mas pornologias no sentido em que ambos levam a 

linguagem para o limite do que ela não é.  
86 Cf. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Tradução de Suely Rolnik. 

São Paulo: Editora 34, 1997, v. 5. 
87 Cf. ULM, Hernán Rodolfo. A fenda incomensurável: literatura e cinema. Niterói, 2014. Tese (Doutorado em 

Literatura Comparada) – Instituto de Letras. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 
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outras coisas com o intuito de conservar o nosso ser. Nietzsche (1993), indo além de Spinoza, 

defende não a busca pela conservação do ser, mas pela sua superação (NITEZSCHE, 1993, p. 

246). Ou seja, a busca pelo plus a mais que estaríamos inclinados, pelo desejo de transformação, 

pela força do devir. Desse modo, o progresso técnico-científico e o próprio metabolismo do 

capital buscaram capturar esse algo a mais que é matéria da vida. Segundo Ulm (2014), a 

economia descobriu isso com o processo de montagem do fordismo ao gerar mais-valia e o 

cinema com o “encontro das forças contraditórias da imagem”88 (ULM, 2014, p. 79). Com isso, 

os processos de automação fizeram surgir um novo tipo de “servidão” dada não mais pela mais-

valia humana do trabalho que definia um regime de sujeição do trabalhador dentro do quadro 

principal da empresa ou da fábrica, mas uma mais-valia maquínica, estendendo o seu alcance 

ao quadro inteiro da sociedade (LAZZARATO, 2014, p. 34-5). Assim, a produtividade do 

capital depende agora, 

por um lado, da mobilização e do agenciamento de órgãos (cérebro, 

mãos, músculos etc.) e também das faculdades humanas (memória, 

percepção, cognição etc.) e, por outro, do desempenho “intelectual” e 

físico das máquinas, dos protocolos, da organização, do software ou dos 

sistemas de signos, da ciência e assim por diante. Isto quer dizer que a 

produtividade depende em grande parte da servidão (e de seu 

funcionamento diagramático, que não passa pela representação, a 

consciência e a linguagem), na qual, é preciso enfatizar, as relações não 

são intersubjetivas, os agentes não são pessoas e as semióticas não são, 

longe disso, unicamente significantes. (LAZZARATO, 2014, p. 44)                       

Como vimos até aqui, esse encontro que culminou numa sobreposição entre a produção 

e o social, impediu qualquer apreensão do desejo como uma realidade segunda frente à 

produção econômica. Nesse sentido, qualquer crítica que se processe tendo como perspectiva o 

desejo atinge diretamente toda a maquinaria social que conforma o nosso presente. A tarefa da 

prática pornopoiética é, pois, intensificar o limite em que a vida se apresenta, seguindo esses 

fluxos diferenciais de uma mais-valia não-humana capazes de assumir o risco da destruição 

como algo necessário para toda criação.  

No fim, estamos também seguindo uma trilha que passa além e aquém das imagens e 

das palavras para fazer da vida uma experiência singular. A única experiência possível para o 

instante em que vivemos e que nunca chegamos a vivê-la, pois a arte ao invadir o nosso tempo 

nos concede um tempo novo. O tempo da Vida. Daquilo que passou e não cansa de passar. 

Assim, quando nos damos conta, esse acontecimento já mudou de direção, “organizou-se” em 

                                                             
88 Além disso, na medida em que as imagens são o próprio movimento, as coisas em seu devir incessante, elas se 

produzem também como matéria da vida (ULM, 2014, p. 74). 
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outra intensidade. Porém, ainda assim escrevemos e fazemos filmes. Talvez seja porque só 

podemos escrever quando fazemos literatura e filmar quando fazemos cinema89 porque o 

fracasso de apresentar o limite da palavra e da imagem é a condição que precisamos assumir 

quando decidimos escrever diretamente com a vida.  

                                                             
89 Referimo-nos às materialidades, e não às práticas expandidas. 
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CONCLUSÃO 

 

O que pode a pornografia? Ao chegar ao fim dessa dissertação, a pergunta inicial ainda 

permanece no ar. A viagem que fizemos em cada capítulo, acompanhando as intensidades de 

problemas que foram produzidos a partir de O poeta pornosiano e Nova Dubai em diferentes 

níveis de análise, permitiu-nos colocar melhor a questão da pornografia, interrogando e 

seguindo novos caminhos, ainda que sem nenhuma possibilidade de resolução quanto ao 

sentido empregado. Com isso, o nosso intento foi o de chegar à pornografia de diferentes 

modos, inscrevendo também diversas estratégias de saída sem nunca encerrar o seu campo de 

possíveis. 

Um desejo outro, uma política outra, uma vida outra. Os três capítulos dessa dissertação 

abrem um horizonte de análise que ao invés de reivindicarem novas categorias extrínsecas, 

revolvem-se contra as próprias noções de desejo, de política e de vida, pois o nosso interesse 

reside nessa possibilidade que o adjetivo encena ao alterar a composição do substantivo sem 

necessitar de sua substituição. De modo que o desejo é outro não exteriormente, mas como um 

outro de si mesmo – ou, se quisermos pensar em termos de exterioridade, como uma 

exterioridade constitutiva que não cessa de maquiná-lo, agenciá-lo, realiza-lo. Assim também, 

a política é outra como uma outridade de si mesma e a vida é outra como uma alteridade radical 

do que ela é.  

O que implica, por conseguinte, pensar um outro desejo, uma outra política e uma outra 

vida que seja imanente a esse desejo, a essa política e a essa vida; pois cada uma dessas 

categorias só pode se constituir como um outro a partir dessas noções. Dessa forma, 

acompanhamos o desejo, a política e a vida no limite do que eles são, nesse extremo em que 

cada um assume o risco de uma dissolução extrema, constituindo-se como pura intensidade. 

Nesse contexto, o lugar da materialidade da palavra e da imagem assume especial 

interesse nesses limites em que desejo, política e vida se encontram por exprimir um outro tipo 

de agenciamento entre eles a partir da experiência do incomum e da incomunidade. Uma 

experiência que conjura a linguagem, a Forma Homem e o tempo linear da História; que destitui 

as fronteiras do mundo e desorganiza os corpos; que nos lança numa força destituinte, uma 

paixão que destrói a nossa ontologia enquanto somos invadidos por forças e intensidades não 

humanas (animais, vegetais, cósmicas, minerais etc.).  
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A materialidade surge, assim, seguindo Ulm (2014), como tentativa de mapear essa 

fissura irremediável que se forja no presente a partir da colisão entre os tempos da Memória e 

da História. Duas experiências do tempo que adensam, a partir desse choque, a distância, ou a 

fenda incomensurável, que passa entre as palavras e as imagens e que contém o nosso presente. 

Desse modo, acessar a experiência do nosso presente, segundo o autor, passaria pela própria 

materialidade da escrita, que produz a experiência do tempo linear da História, e da imagem, 

que produz a experiência do tempo em fluxo e fragmentário da Memória, a partir da 

apresentação de seus limites que só são possíveis, correspondentemente, pela literatura e pelo 

cinema por meio de estratégias ético-estético-políticas de instalação no problema não da 

unidade, mas da “deflagração dos tempos que se encontrava no âmago da mutação de nosso 

presente e na qual fazíamos a experiência de uma não-reconciliação” (ULM, 2014, p. 14). 

Desse modo, o trabalho que a pornografia exprime em O poeta pornosiano e Nova 

Dubai encontra em cada obra uma constelação de singularidades onde o desejo, a política e a 

vida produzem as suas próprias questões e linhas de fuga. Em O poeta pornosiano, por exemplo, 

o fetiche da podolatria e o masoquismo desorganizam o modelo sexual fundado no binarismo 

de gênero e no vínculo heteronormativo, fazendo proliferar sexualidades alternativas e gêneros 

fluidos a partir de um lugar outro do desejo. Esse deslocamento é promovido pelo investimento 

em sua própria intensidade que desarticula as formas de sujeito e objeto, dominador e 

dominado, transformando todo o mundo em matéria sensível.  

Além disso, a pornografia é jogada contra si mesma com o intuito de ultrapassá-la em 

um sentido afirmativo. O riso e a brincadeira que jogam com o limite do erótico e do infantil, e 

o sexo que não se sedimenta nem no pênis nem no orgasmo, marcas da carnavalização e da 

perversão polimorfa em Glauco, funcionam como dois elementos que transgridem de maneira 

estratégica os próprios limites que são encenados em O poeta pornosiano ao tocar as fronteiras 

da palavra e da imagem, promovendo, consequentemente, uma suspensão da suspensão desses 

limites. Desse modo, o confronto que o autor estabelece com a tradição literária, assumindo 

suas formas unicamente para pervertê-las, situam as novas possibilidades de transgressão que 

são possíveis a partir da percepção dos novos limites que o nosso próprio tempo elabora. 

Nesse sentido, o retorno crítico de Glauco Mattoso à forma fixa do soneto e a uma 

ortografia antiga do português enquanto mantém o conteúdo impuro exprime uma abertura não 

só do ponto de vista textual, mas do próprio tempo; pois faz invadir na palavra aquilo pelo qual 

ela não é, aproximando-a perigosamente da imagem. Nesse contexto, o lugar do consumo se 

transforma em procedimento de criação que é dado pela coprofagia e apresentado 
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expressamente como uma crítica à sustentabilidade sem nunca, porém, se resolver nela. Dessa 

forma, o desejo não pertence ao eu lírico, virando apenas uma função interna dos 

acontecimentos que ele engendra. Assim, destituído de um sujeito, o desejo segue o caminho 

próprio de sua expansão até o limite onde morte e vida se encontram e onde, para além dele, já 

não há mais nada. 

Com isso, o que se apresenta nesse extremo é a vida em uma intensidade pura, onde não 

é mais possível qualquer possibilidade de captura (seja pela linguagem, Estado ou capital) e 

onde também não é mais possível restabelecer qualquer comunidade. Então, somos lançados 

nesse vazio que não se mede mais pela falta a que no dia a dia somos forçados a viver, 

experimentando o polo paranoico-segregativo do desejo (isto é: o polo edipiano que rebaixa a 

vida, introduz a falta no desejo e interrompe os seus processos para nos conformar a um mundo, 

ainda que temporariamente antes de sermos lançados em um outro processo de edipianização), 

mas pelo polo esquizo-nomádico90 (isto é: o polo que apresenta o desejo como excesso, como 

um processo sem interrupção). 

Nessa perspectiva, em O poeta pornosiano – assim como em Nova Dubai – o desejo é 

tomado como um campo de batalha, pois não há um fora do desejo para onde seria possível 

fugir ou se abrigar. Do mesmo modo que não há um fora do Estado, do capital, da economia ou 

da técnica. Assim, é preciso entrar na maquinaria interna do desejo para desorganizar toda a 

maquinaria social, pois o desejo, a partir das revoluções industriais e tecnológicas, tornou-se 

maquínico. O que faz com que uma crítica que se esboça a partir do desejo seja imediatamente 

uma crítica também ao nível social. 

Em Nova Dubai encontramos no sexo com a cidade do ator-diretor a possibilidade de 

uma subversão que se processa no dispositivo cinematográfico, no espaço da cidade e na cultura 

de consumo a partir do deslocamento do lugar do desejo. Desse modo, os diferentes registros 

de imagem lançam para o limite a fronteira entre o real e a ficção, burlando o vínculo sensório-

motor que produz a linearidade das ações figuradas pela imagem. Assim, a ficcionalização 

comparece por meio da explicitação do artifício que encena a própria encenação apresentada 

pelo filme, fazendo com que as palavras se voltem contra a imagem, impedindo qualquer 

                                                             
90 “Trata-se, uma vez mais, de uma capacidade intensa de investir e contra-investir no inconsciente. O Édipo vai 

pelos ares, porque as condições propícias foram pelos ares. A utilização nomádica e plurívoca das sínteses 

conjuntivas opõe-se à utilização segregativa e bi-únívoca. O delírio tem como que dois pólos, é racista e racial, 

paranóico-segregativo e esquizo-nomádico. E entre os dois, tantas oscilações subtis e incertas: o inconsciente 

oscila entre as suas cargas reaccionárias e as suas potencialidades revolucionárias” (DELEUZE; GUATTARI, 

2004, p.110). 
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vínculo da imagem com a verdade perdida da Memória. Com isso, o espaço da cidade é 

subvertido por um sexo que dá acesso a uma cidade outra a partir da própria intensidade do 

desejo, num lugar onde os corpos rejeitam toda forma, permitindo agenciamentos estranhos 

entre indivíduos, objetos e lugares. Esse desejo incessante que atravessa os personagens 

apresenta também a cultura hedonista do consumo praticada rotineiramente pela comunidade 

gay ao mesmo tempo que a leva ao limite, expondo o “seu caráter sombrio, impessoal e 

insensato” (BARBOSA, 2017, p. 140). 

Dessa maneira, temos também em Nova Dubai mais uma aproximação decisiva desse 

desejo com a morte; pois, convertido num gozo sem função, o sexo com a cidade segue esse 

desejo como um impulso vivo da vida em seu movimento de expansão. Uma vida que se 

encontra com a morte para, a partir dela, afirmar a vida com mais força. De modo que a morte 

se torna o limite interno para toda possibilidade de criação que a vida consegue realizar. A 

morte, por isso, como elemento integrante da vida e que é condição de possibilidade para todo 

devir. 

Nesse sentido, a pornografia nessas obras se inscreve como uma estratégia política do 

desejo no terreno do contemporâneo, acelerando sua dinâmica interna no ponto em que o limite 

do desejo se apresenta para produzir uma tática local que funcione como um raqueamento do 

sistema social através do sistema desejante. Segundo Preciado (2018), essa estratégia pós-

pornográfica que mobiliza a pornografia em uma outra intensidade atinge diretamente o centro 

da biopolítica contemporânea ao fazer delirar o sexo e a sexualidade a partir da invenção de 

“formas públicas, compartilhadas, coletivas e de copyleft de sexualidade que superem o estreito 

marco da representação pornográfica dominante e o consumo sexual normalizado” 

(PRECIADO, 2008, p. 184).  

Assim, a proposta pós-pornográfica possibilita um outro modo de inscrição no real ao 

romper na palavra e na imagem o vínculo que nos ligava ao mundo, à verdade, ao tempo linear 

da História, à expectativa de um futuro promissor e à conformação de toda diferença a um 

diferente. Entre O poeta pornosiano e Nova Dubai, o desejo corre agenciando-se a tudo que 

passa entre a tela do filme e o papel do livro, fazendo passar um tempo afetivo que libera as 

potências do falso, que nos  relaciona de um novo modo com o mundo e que nos fornece a força 

do futuro atravessando o inacessível presente. Um agenciamento, no sentido deleuze-

guattariano, que promove uma desterritorialização de todas as nossas fronteiras, operando num 

virtual que já é real, mas sem nunca ser atual. Um agenciamento que se exprime, como o devir, 

entre heterogêneos que são movidos por uma processualidade que o autopromove. 
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Processualidade, diríamos, pornopoiética de Nova Dubai e O poeta pornosiano que abre o 

corpo físico para o mundo (devir-mundo do corpo) e desfaz as fronteiras territoriais do mundo 

ao torná-lo sensível (devir-corpo do mundo).     

Assim, a discussão central em torno do problema do corpo a partir da sua relação com 

a pornografia passou a ser para nós não a do status do objeto ou de sua representação, mas da 

qualidade da relação que é produzida entre ambos ao captar, para isso, forças outras, pré e pós-

linguísticas, que davam consistência à abertura feita pela pornografia e impediam qualquer 

encerramento do corpo em uma unidade logocentrada, figura demasiadamente humana.   

Desse modo, acompanhar essa trilha constituída pelo desejo também implicou seguir 

uma proposta ética-estética-política que, mobilizada pela pornografia, atuasse diretamente na 

intensificação dos fluxos vitais; desvelando, por isso, mais do que uma fácil conjuração da 

morte, o limiar que vida e morte se tocam para afirmar a potência decisiva da imanência da 

Vida e onde experimentamos a transcendência como impossibilidade.  

Portanto, se a pornografia multiplica o corpo ao desfazer as fronteiras do mundo, ela 

não o faz sem antes colocar em risco a si mesma e o que a coloca em jogo. E nisso nós somos 

lançados nesse deserto que se produz pelo desejo. Nesse deserto que é o nosso tempo. O que 

faremos daqui em diante? Teremos condições de prosseguir? O poeta pornosiano e Nova Dubai 

nos mostram que é tudo uma questão de saber brincar porque no brincar a vida se torna mais 

forte. É brincando que fazemos do deserto nossa possibilidade de vida, assumindo o risco que 

lhe é inerente, e é só brincando que conseguimos atravessá-lo. A brincadeira é, assim, o nosso 

último recurso para viver na desmesura dos tempos, experimentando o que se apresentou como 

vivível da vida, da experiência que a vida não se fez vivível.     
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