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RESUMO 

Nesta tese, a partir de textos literários latino-americanos que abordam o espaço físico do 

cinema pornô, procuramos perceber o escuro, o darkroom, como um modo de produção 

e de ocupação do espaço, através das geografias eróticas dos cinemas pornôs; como 

um modo dissidente de subjetivação dos corpos, através dos encontros alegres e da 

desterritorialização do dispositivo do olhar; como um modo de produção literária, através 

dos terrorismos textuais; como um modo de questionamento da razão e da modernidade, 

através de uma tentativa de dialogar com os frutos amargos da modernidade e de 

queerizar a razão; e como um modo de questionamento da cisheteronormatividade, 

através da discussão entre visibilidade e invisibilidade dos sujeitos dissidentes. Não 

procuramos levar a luz ou reacender as luzes da modernidade para explorar os rincões 

escuros dos cinemas pornôs e dos corpos que os ocupam. Ao contrário, procuramos 

perceber esses escuros a partir do que lhes é próprio, com a finalidade não só de 

repensar o presente, mas também de estarmos ao lado desses sujeitos. Nosso projeto, 

portanto, é de se voltar para o escuro tanto para repensarmos as reverberações, as 

fissuras e as exclusões do projeto político-filosófico da modernidade, quanto para 

potencializar as insurgências, as divergências e as subversões dos modos dominantes 

de subjetivação. Além dos textos literários, dialogamos com vinte e nove textos 

antropológicos e treze relatos pornográficos publicados na internet que também abordam 

os cinemões; esse material lido conjuntamente nos ajuda a construir uma significativa 

constelação discursiva sobre o cinema pornô. Assim sendo, estruturamos a tese em 

quatro capítulos. No primeiro, sob o nome de Notas de Escurecimento, situamos o estudo 

do espaço a partir da história, da geografia, da arquitetura, do urbanismo e da crítica 

literária. No capítulo Espaços Darkroom, reconstruímos a história dos cinemas pornôs, 

discutimos as formas como as ciências humanas costumam abordar esse espaço e 

propomos os conceitos de espaços e leituras darkroom. Em Subjetividades Darkroom, 

fizemos uma discussão sobre perversões, processos de subjetivação e propomos o 

conceito de subjetividades darkroom. Por fim, em Escurecimentos Finais discutimos o 

processo de pesquisa, de construção da tese e de seleção literária. 

Palavras-chave: Escuro. Modernidade. Cinema Pornô. Literatura latinoamericana. 

 



 

 

RESUMEN 

En esta tesis, a partir de textos literarios latinoamericanos que abordan el espacio físico 

del cine porno, buscamos percibir el oscuro, el darkroom, como un modo de producción 

y de ocupación del espacio, a través de las geografías eróticas de los cines porno; como 

un modo disidente de subjetivación de los cuerpos, a través de los encuentros alegres y 

de la desterritorialización del dispositivo de la mirada; como un modo de producción 

literaria, a través de los terrorismos textuales; como un modo de cuestionamiento de la 

razón y de la modernidad, a través de un intento de dialogar con los frutos amargos de la 

modernidad y de queerizar la razón; y como un modo de cuestionamiento de la 

cisheteronormatividad, a través de la discusión entre visibilidad e invisibilidad de los 

sujetos disidentes. No buscamos llevar la luz o reavivar las luces de la modernidad para 

explorar los rincones oscuros de los cines porno y de los cuerpos que los ocupan. Por el 

contrario, buscamos percibir esos oscuros a partir de lo que les es propio, con la finalidad 

no sólo de repensar el presente, sino también de estar al lado de esos sujetos. Nuestro 

proyecto, por lo tanto, es de volver a la oscuridad tanto para repensar las reverberaciones, 

las fisuras y las exclusiones del proyecto político-filosófico de la modernidad, como para 

potencializar las insurgencias, las divergencias y las subversiones de los modos 

dominantes de subjetivación. Además de los textos literarios, dialogamos con veintinueve 

textos antropológicos y trece relatos pornográficos publicados en la internet que también 

abordan los cines porno; ese material leído conjuntamente nos ayuda a construir una 

significativa constelación discursiva sobre el cine porno. Así, estructuramos la tesis en 

cuatro capítulos. En el primero, bajo el nombre Notas de Escurecimento, situamos el 

estudio del espacio a partir de la historia, la geografía, la arquitectura, el urbanismo y la 

crítica literaria. En el capítulo Espaços Darkroom, reconstruimos la historia de los cines 

porno, discutimos las formas como las ciencias humanas suelen abordar ese espacio y 

proponemos los conceptos de espacios y lecturas darkroom. En Subjetividades 

Darkroom, hicimos una discusión sobre perversiones, procesos de subjetivaciones y 

proponemos el concepto de subjetividades darkroom. Por último, en Escurecimentos 

Finais discutimos el proceso de investigación, de construcción de la tesis y de selección 

literaria.  

Palabras clave: Oscuro. Modernidad. Cine Porno. Literatura latinoamericana. 



 

 

ABSTRACT 

In this thesis, we strive for perceiving the dark, the darkroom, based upon latin-american 

literature that approaches the physical space of the porn theatre, as a production model 

and physical space occupancy, through the erotic geography of the adult movie theatres; 

as a dissident way of bodies subjectivation, through joyful encounters and 

deterritorialization of the gaze; as a way of literary production, through textual terrorism; 

as a way of questioning reason and modernity, through an attempt to dialogue with the 

bitter fruits of modern age and queerizing reasoning; and as a way of questioning the 

cisheteronormativity, through a discussion of visibility and invisibility of the dissidents 

subjects. We do not seek bringing the light to, or even relighting, modernity to explore the 

dark corners of the porn theatres and the bodies that occupy them. On the contrary, we 

seek to perceive this darkness from it’s inherencies, with the purpose of not only rethinking 

the present as from the literature, but being there for these people as well. Our work is, 

therefore, to turn to the dark as much to rethink the reverberations, gaps and exclusions 

of the political-philosophical project of modernity, as it is to potencialize the insurgencies, 

divergences and subversions of the dominant quality of subjectivation. In addition to the 

literary texts, we dialogue with twenty-nine anthropological texts and thirteen erotic tales 

published on the internet that also addresses the adult theatres; this material read together 

helps us build a significant discursive constellation on the porn theatre. Thus, we built the 

thesis in four chapters. In the first one, named Notas de Esclarecimento, we situate the 

study of the space based on history, geography, architecture, urbanism and literary 

criticism. In the Espaços Darkroom chapter, we rebuilt the porn theatre history, discussed 

the ways human science often address this space and offered concepts of spaces and 

darkroom literature. In Subjetividades Darkroom, we had a discussion about perversion, 

subjectivation processes and introduced the concept of darkroom subjectivities. Lastly, in 

Notas de Escurecimento we discussed the research process, construction of the thesis 

and literary selection. 

Keywords: Dark. Darkness. Modernity. Porn theatre. Adult movie theatre. Latin-American 

literature. 
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NOTAS DE ESCLARECIMENTO 

Tal vez el cine porno estuvo en el pasado, y ya no está. 
Lo han convertido en un museo. O lo han derribado 
para hacer un condominio. O pervive solamente en un 
cuento que circula entre homosexuales, de una 
generación a otra (QUIROGA, 2010:11). 

 

Nesta pesquisa, tentamos articular uma reflexão que é simultaneamente política e 

estética, a partir da análise de textos literários que abordam o espaço físico do cinema 

pornô; mais conhecido pelos seus frequentadores como cinemão. Nesse sentido, o título 

dessa tese está obviamente jogando com as possibilidades estéticas da escrita do 

cinema pornô/cinemão/cine(mão), assim como também está recuperando o corpo dos 

frequentadores desse espaço; afinal, como mostraremos, a mão, mais do que os olhos, 

é a principal forma de experimentação e de percepção desse espaço. Estamos, portanto, 

experimentando escrever sobre o cinemão partindo de uma memória e de uma ética que 

é fundamentalmente corporal. 

 

O cinema pornô foi escolhido não só por um desejo pessoal de trabalhar com alguns 

textos que dificilmente fazem parte da crítica, da historiografia e do ensino literário, mas 

principalmente por uma vontade, que tem atravessado constantemente minha trajetória 

como pesquisador, de pensar a literatura a partir de espaços físicos que tradicionalmente 

têm sido construídos como abjetos. Em trabalhos anteriores analisamos, por exemplo, 

espaços como banheiro público1, darkroom2 e cruising bar3. 

 

Ainda sobre esse desejo, há também, em todo esse longo processo de pesquisa e de 

escrita, lampejos autobiográficos escurecidos, que como sugerem Paco Vidarte e Ricardo 

Llamas (2001:158) podem ser percebidos tanto como um defeito, quanto como “uma 

virtude inevitável” do texto. Reconheço nesse trabalho as seguintes palavras de Michel 

Foucault:  

Cada vez que he intentado hacer un trabajo teórico, ha sido a partir de elementos 
de mi propia experiencia: siempre en relación con procesos que veía 
desarrollarse alrededor de mí. Es porque pensaba reconocer en las cosas que 

                                            
1 Consultar Acorda Alice, aluga um filme pornô (Maia, 2012). 
2 Consultar O devir darkroom e a literatura hispano-americana (Maia, 2014). 
3 Consultar A literatura gay é um cruising bar: reflexões sobre literatura gay, o mercado e a obra de João 
Gilberto Noll (Maia, 2015). 
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veía, en las instituciones con las que tenía que ver, en mis relaciones con los 
demás, grietas, sacudidas sordas, disfunciones por las que yo emprendía un 
trabajo, algunos fragmentos de autobiografía (2015:187). 
 

Nossa tese, portanto, é que a partir dessas textualidades, que abordam e constroem o 

cinema pornô como espaços darkroom, podemos inferir, com base nas relações entre 

corpo e espaço, modos de subjetivação não normativos no que se referem aos gêneros 

e as sexualidades, que chamaremos de subjetividades darkroom. Além disso, , podemos 

dizer que o escuro, o darkroom, e as “perversões” são não só um modo de produção e 

ocupação do espaço, mas também um modo de subjetivação dos corpos, de produção 

literária e de questionamento da modernidade e da cisheteronormatividade4.  

 

Interessa-nos, dessa forma, contribuir com os estudos entre literatura e espaço, a partir 

do conceito de representação heterotópica, e entre literatura e subjetividade, a partir dos 

encontros alegres entre os corpos de narradores e personagens, assim como também 

nos interessa contribuir com a teoria crítica, a partir do escuro da modernidade, e, 

consequentemente, com os estudos entre literatura, gênero e sexualidade, a partir das 

ideias de espaços darkroom e subjetividades darkroom. 

 

Para isto, estruturamos a tese em quatro capítulos. No primeiro deles, de caráter ainda 

introdutório, sob o nome de Notas de Escurecimento, procuramos situar o estudo do 

espaço seguindo os caminhos da história, da geografia, da arquitetura e do urbanismo, 

pensando, principalmente, nas relações que se estabelecem entre espaços e 

subjetividades dissidentes. Nesse mesmo sentido, apresentamos também os principais 

modos de análise do espaço tanto pela teoria quanto pela crítica literária. 

 

                                            
4 Reformulando perversamente Richard Miskolci (2012:44), podemos dizer que a cisheteronormatividade 
é um regime de visibilidade, um modelo regulador das formas como as pessoas se relacionam, que toma 
a cisgeneridade e a heterossexualidade como padrões normativos, construindo sujeitos entendidos como 
normais e desviantes, com o objetivo de regular e controlar os corpos. A cisheteronormatividade funciona, 
portanto, como um dispositivo, uma tecnologia de gênero, um modo de subjetivação dos corpos, que 
distribui privilégios e exclusões e se impõe por meios de repetidas violências àqueles que rompem com as 
normas de gênero e sexualidade. A heteronormatividade cisgênera é, portanto, a ordem sexual do presente 
e está fundada e naturalizada no modelo cisgênero e heterossexual, familiar e reprodutivo. Como afirma 
Amana Mattos e Maria Luiza Cidade (2016:135), a cisheteronorma é o produto da naturalização do elo 
entre determinado genital, sexo, gênero e orientação sexual, fundado em preceitos evolucionistas 
(edípicos) e no fim reprodutivo da sexualidade humana. 



13 

 

Abrimos o capítulo seguinte, sob o título Espaços darkroom: o cine(mão), com uma 

necessária contextualização sobre a história do espaço físico do cinema e do cinema 

pornô, tendo como base os contextos brasileiro e argentino. Entretanto, consideramos 

esse esforço de historicização como representativo dos outros países hispano-

americanos5, não só porque assim nos apresentam os textos literários e antropológicos 

que selecionamos para este trabalho, mas também porque historicizar as especificidades 

dos outros países se tornou uma demanda impossível e inacessível durante o processo 

desta pesquisa. 

 

Abordamos também o medo do escuro das sociedades modernas, os lanterninhas, 

enquanto dispositivos de controle de gêneros e sexualidades desviantes, e o atual estado 

desses cinemas. Logo depois, analisamos esses espaços físicos e literários dialogando 

com os conceitos de profanação (Agamben, 2007 e 2009), abjeção (Butler, 2002, 2006 e 

2010), heterotopia (Foucault, 2010), pornotopia (Preciado, 2010), espaços lisos (Deleuze, 

2013) e espaços queer (Cortés, 2008). 

 

A partir das relações entre o olhar, a vigilância e o escuro, assim como dos textos literários 

que abordam o cinemão, propomos a ideia de um espaço darkroom, ao mesmo tempo 

em que propomos uma leitura darkroom dessas obras, a partir, principalmente, de 

Francisco Goya (1799), Oscar Hermes Villordo (1984), Giorgio Agamben (2009), Georges 

Didi-Huberman (2011) e Indianare Siqueira (2017). 

 

No terceiro capítulo, Subjetividades darkroom: os três milhões de perversos, fizemos uma 

discussão sobre modos de subjetivação, a partir da relação entre o espaço do cinema 

pornô e os corpos que o ocupam. Para isso, partimos da construção das perversões 

sexuais pela modernidade para pensarmos os atuais modos de produção de 

subjetividades, com base nas ideias de assujeitamento, linhas de fuga e agenciamento. 

Em seguida, a partir dos conceitos spinozianos de paixões tristes e alegres, inferimos 

                                            
5 Nos arriscamos também a dizer, com base em filmes que abordam tanto o erotismo no cinema, quanto o 
cinema em suas diversas fases, que se trata de um fenômeno global. Sobre isto, consultar Federico Fellini 
(1972), Yousry Nasrallah (1993), Marco Ferreri (1996), Wong Kar-Wai (1997), Tsai Ming-Lian (2003) e 
Brillante Mendoza (2008). 
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dois principais modos de subjetivação: um normativo e abjeto e outro dissidente e 

perverso. Nessa perspectiva, a materialidade do corpo de narradores e personagens 

aparece através tanto dos processos de abertura e fechamento do ânus, quanto de 

produção de corpos-sem-órgãos (Deleuze, 2010, 2012). 

 

Além disso, abordamos a produção e a representação literária e antropológica do 

cinemão a partir dos corpos cisgêneros e transgêneros6, assim como procuramos 

perceber como os encontros literários alegres no cinemão dialogam com os conceitos de 

terrorismos textuais (Barthes, 1990; Preciado, 2009) e de línguas e literaturas menores 

(Deleuze; Guattari, 2003). Dessa forma, analisamos narradores e personagens que 

experimentam o cinema pornô não somente como usuários, mas também através de 

distintas posicionalidades. 

 

Por fim, no último capítulo, Escurecimentos Finais, fizemos algumas considerações sobre 

a multiplicidade de textos que compõem a constelação discursiva do cinema pornô e 

comentamos a ausência de algumas obras que não fazem parte desta pesquisa. Além 

disso, refletimos sobre o processo de escrita deste trabalho, apontando inclusive para 

uma mudança de perspectiva entre os capítulos, e apresentamos diferentes propostas à 

crise da modernidade, o que incluiu a proposta produzida ao longo dessa investigação. 

 

Esclarecemos que os textos literários selecionados para esta pesquisa aparecem ao 

longo dos capítulos e constroem uma significativa constelação literária sobre o cinema 

pornô no espaço latino-americano. Para essa seleção literária foram considerados os 

seguintes critérios: ser o cinema pornô um elemento significativo para o texto e serem os 

autores latino-americanos, uma vez que esses países passaram por processos 

semelhantes na origem e nos usos dos cinemas pornôs. Além disso, selecionamos 

                                            
6 De acordo com Bia Pagliarini Bagagli (2014), cisgênero(a) é a pessoa que se identifica com o gênero que 
lhe foi designado em seu nascimento. Nesse mesmo sentido, segundo Hailey Kaas (2012), cisgênero(a) é 
a pessoa que designada ‘homem’ ou ‘mulher’, se sente bem com isso e é percebida e tratada socialmente 
(medicamente, juridicamente, politicamente) como tal. Sobre isto, consultar também Leandro Colling 
(2015:58). Consequentemente, a pessoa transgênera é aquela que não se identifica com o gênero que lhe 
foi designado no nascimento. 
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também alguns textos que nos ajudaram, a partir do cinema tradicional, a pensar os 

cinemas pornôs. 

 

Nesse sentido, foram considerados os seguintes textos: os diários Lady Hamilton (1953), 

do historiador da filosofia, criminologista e escritor brasileiro Jorge Jaime; Un año sin 

amor (1998[2012]), do escritor argentino Pablo Pérez; e La intimidad (2015), do também 

argentino Roberto Videla; os poemas Eclair, presente no livro Escritos sobre escritos 

(1961[2015]), do escritor e crítico cultural argentino Juan José Sebreli; El palacio del cine, 

do livro Alambres (1987), do antropólogo e poeta argentino Néstor Perlongher; e Abballo 

estructural, do livro A Bicycleta Recyclada (2007), do poeta brasileiro Glauco Mattoso; as 

crônicas Os cinemas estão acabando, publicada no Jornal do Brasil (1984), do poeta 

brasileiro Carlos Drummond de Andrade; Baba de caracol en terciopelo negro, presente 

no livro La esquina es mi corazón (2001), do escritor e performer chileno Pedro Lemebel; 

Corazón de cine porno, publicada no jornal Pagina12 (2009), da atriz, escritora e 

performer argentina Naty Menstrual; e El mantra final de la Marie Roxette o las melenas 

oxigenadas de la Aldea Gay, do livro La noche del mundo: Brumario de maricas (2016), 

do jornalista argentino Alejandro Modarelli; os contos O menino do Gouveia (1914), do 

escritor brasileiro Capadócio Maluco; La narración de la historia (1959), do escritor 

argentino Carlos Correas; A solidão de Acácio, do escritor e jornalista brasileiro Alcides 

Pinto, que faz parte do livro Histórias do Amor Maldito (1967), organizado por Gasparino 

Damata;  Paraíba, Módulo lunar pouco feliz e Inimigo comum, presentes no livro Os 

Solteirões (1975), do escritor brasileiro Gasparino Damata; Nas matinês do cinema Íris, 

Confissões de um jovem michê e Libélulas, mariposas, vampiras, damas da noite, do livro 

Memórias da Guerra (1986), do escritor e dramaturgo brasileiro Aguinaldo Silva; Ángel 

con las alas rotas, do livro Ángeles Negros (1994[2014]), do escritor e crítico literário 

chileno Juan Pablo Sutherland; Cine Privê, do livro de mesmo nome (2009), do escritor 

brasileiro Antônio Carlos Viana; Cine Box e Hoyts General Cinema, presentes no livro La 

ciudad y el deseo: guia gay de Buenos Aires (2011), do escritor e jornalista argentino 

Julián Gorodischer; Cine XXX, do livro Relatos en Canecalón (2013), da cantora e 

escritora argentina Susy Shock; A última sessão, do livro Amar é crime (2015), do escritor 

e agitador cultural brasileiro Marcelino Freire; Quando o peor cego quer ser visto, do livro 



16 

 

Rudimentos de Sadomasochismo comparado (2015), do poeta brasileiro Glauco Mattoso; 

além dos contos Una Rata Muerta, Continuadísimooooo, Crónica del hombre bola, Qué 

tren, qué tren e La empastillada, todos do livro Continuadísimo (2008), da argentina Naty 

Menstrual; os textos memorialísticos e autobiográficos Antes que anochezca (1992), 

do escritor cubano Reinaldo Arenas; Descanso de caminhantes (2001), do argentino 

Adolfo Bioy Casares; e Rio de la Plata (2010), do escritor e cartunista argentino Copi; as 

novelas Presença de Anita (1948), do escritor brasileiro Mário Donato; La Habana para 

un infante difunto (1979[2005]), do cubano Guillermo Cabrera Infante; La calle de los 

caballos muertos (1982), do escritor e jornalista argentino Jorge Asís; No se lo digas a 

nadie (1994[2006]), do escritor e apresentador de televisão peruano Jaime Bayly; Cinema 

Orly (1999), do escritor e cantor brasileiro Luís Capucho; 2666 (2004), do escritor chileno 

Roberto Bolaño; El mendigo chupapijas (2005), do escritor argentino Pablo Pérez; e 

Nossos Ossos (2013), do brasileiro Marcelino Freire; além dos seguintes textos de difícil 

classificação Las quejas del público (1915[1995]) e El cine literário (1920[1995]), que 

oscilam entre a crônica e a crítica cinematográfica, do ensaísta e diplomata mexicano 

Alfonso Reyes; e Palacios plebeyos (2006), que transita entre a novela e a historiografia 

cinematográfica, do escritor e cineasta argentino Edgardo Cozarinski. 

 

Como argumentamos no terceiro capítulo, não foram encontrados textos literários cujos 

autores ou narradores fossem mulheres cisgêneras ou homens transgêneros. Para tentar 

ouvir a voz das mulheres cis, selecionamos treze relatos eróticos publicados na internet, 

em fóruns e sites pornográficos, cujas narradoras ou personagens principais são, 

supostamente, mulheres cisgêneras. Nessa mesma perspectiva, para tentar ouvir a voz 

dos homens transgêneros, selecionamos o livro de memórias Viagem solitária: memórias 

de um homem transexual trinta anos depois (2011), de João W. Nery, como uma forma 

de inferirmos algo sobre o cinemão, já que o autor em nenhum momento aborda os 

cinemas pornôs. 

 

Dentre os vinte e nove estudos de antropologia sobre cinema pornô que foram 

consultados para este trabalho somente dois foram produzidos por mulheres cisgêneras, 
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enquanto um outro é feito em coautoria com outro pesquisador cisgênero7, e nenhum 

deles foi produzido por homens ou mulheres trans. Discutiremos essas invisibilidades 

também no capítulo sobre subjetividades darkroom. 

 

Por fim, podemos dizer que essa investigação se justifica, sobretudo, pela escassez de 

estudos literários que discutam espaços tradicionalmente entendidos como abjetos. Além 

disso, os estudos que envolvem literatura e cinema costumam interpelar o cinema quase 

sempre enquanto narrativa fílmica, muito raramente enquanto espaço físico. 

Concentrando-se, portanto, principalmente, nas discussões sobre linguagem, que 

envolvem conceitos como adaptação e transposição intersemiótica, assim como em 

análises comparativas de personagens minoritários, principalmente mulheres, negros e 

lgbts. Nesse mesmo sentido, ainda que Lauro Zavala (2007) aponte para “múltiplas” 

outras perspectivas de estudos comparados entre essas duas áreas, nenhuma das 

perspectivas elencadas pelo pesquisador propõe uma discussão do espaço físico 

cinematográfico, seja ele pornô ou não, a partir da literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Sobre isto, consultar Justa Coelho (2013), Novais (2013) e Pena (2010). 
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1. NOTAS DE ESCURECIMENTO 

 
as cidades ocidentais promoveram uma estrutura que 
criou separações rígidas baseadas em diferenças de 
classe, de etnia ou de gênero, refletidas em divisões 
espaciais nas esferas distintas de convivência e de 
trabalho [...] um enorme laboratório social no qual se 
combinam e se influenciam mutuamente a reflexão 
teórica, a ação prática e a imaginação criadora [...] 
fatores como a família, a moral estabelecida e o poder 
político ou econômico procuram dominar o ambiente 
[...] uma arquitetura feita para ser olhada, para impor a 
ordem, [...] uma arquitetura que olha, vigia, espia; que 
produz sujeitos que se vigiam e se reprimem 
mutuamente (CORTÉS, 2008:s/p). 
 

O espaço físico compõe o nosso modo de experimentar o mundo; consequentemente, 

podemos dizer que não existe realidade humana que prescinda dele, uma vez que até 

mesmo as experiências metafísicas são vividas e projetadas em um espaço. Assim 

sendo, construímos e transformamos o espaço físico, principalmente, a partir da 

arquitetura e do urbanismo; no entanto, como sugere o historiador José Miguel Cortés 

(2008:132), também nos experimentamos e nos autodefinimos a partir dessa relação 

entre corpo e espaço, corpo e arquitetura, corpo e cidade. 

 

Apesar disso, a arquitetura e o urbanismo, a partir de um discurso que se pretende 

exclusivamente científico-tecnicista, construíram tanto em torno de si, quanto em torno 

do espaço físico, uma narrativa de naturalidade, de neutralidade e de a-historicidade. 

Para Cortés (2008:62), “o grande valor” dessas disciplinas reside justamente nesse 

silêncio, ou melhor, nessa capacidade de ser, representar e mascarar um discurso de 

poder, passando a ser entendida como uma ciência exclusivamente tecnicista e, portanto, 

destituída de ideologia, o que lhe permitiria, por exemplo, como argumenta Richard 

Sennett (2003:250), atuar como se não tivesse responsabilidade sobre questões de 

gênero, sexualidade, classe, etc. 

 

O espaço, entretanto, como pretendemos demonstrar, não é apenas um cenário 

inocente, mas é o resultado de discursos, de ações e de conflitos entre diferentes setores 

da sociedade; não é neutro, uma vez que expressa um ideal de sociedade, onde se 

produzem e reproduzem relações de poder, utopias e ideologias; assim como não é a-



19 

 

histórico, mas um produto de diferentes discursos políticos, econômicos, culturais, 

étnicos, etc., passíveis, inclusive, de serem historicizados.  

 

Nesse sentido, podemos afirmar que o urbanismo, a arquitetura e o espaço físico 

funcionam como dispositivos biopolíticos, não só de gênero e de sexualidade, mas 

também de classe, de etnia, etc., que desempenham, como afirma Cortés (2008:159), 

quase sempre, um papel de cumplicidade na manutenção das convenções culturais mais 

tradicionais. Enquanto biopolítica, a arquitetura e o urbanismo centraram-se, de acordo 

com Foucault (1985:131), no adestramento do corpo, na ampliação de suas aptidões, no 

crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, no controle eficaz e econômico dos 

corpos e, especialmente, na administração da vida como espécie. Especificamente, 

entretanto, interessa-nos pensar a dimensão espacial do poder paralelamente às 

questões de sexualidade e de gênero.  

 

A partir da leitura do filósofo Giorgio Agamben (2009:40) sobre a ideia de dispositivo de 

Foucault, entendemos que o dispositivo é uma rede heterogênea que se estabelece entre 

discursos, instituições, enunciados científicos, estruturas arquitetônicas, proposições 

morais, filosóficas, filantrópicas, etc., que tem a “capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 

opiniões e os discursos dos seres viventes”. 

 

Enquanto dispositivos, que aspiram quase sempre aos valores de uma determinada 

cultura hegemônica, a arquitetura e o espaço contribuem não só para a manutenção e/ou 

transformação da realidade, como também contribuem para a produção de 

subjetividades, o que implica não só a criação de espaços e corpos dóceis, mas também 

a criação de espaços e sujeitos dissidentes8. Como resume Gilles Deleuze (1990:161), o 

                                            
8 A partir de Judith Butler (Prins, 2002:167) e de Gayle Rubin (2003), entendemos que os sujeitos 
dissidentes de gênero e de sexualidade agenciam modos de subjetivação que produzem rasuras tanto na 
cisgeneridade, quanto na heteronormatividade, ainda que estejam também submetidos a um conjunto de 
regras que os precedem. De acordo com Maria Elvira Díaz-Benítez (2009:21), as práticas dissidentes 
seriam aquelas "que desafiam os efeitos políticos da abjeção/repugnância, aquelas que se situam nos 
campos de impossibilidade significante, mas que com sua existência corroem" as sexualidades e os 
gêneros instituídos. Enfatizamos, entretanto, que a dissidência não produz um self autônomo, ou seja, a 
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dispositivo “compreende verdades de enunciação, verdades de luz e de visibilidade, 

verdades de força, verdades de subjetivação”. 

 

Podemos dizer, portanto, que cada sociedade produz uma determinada arquitetura e um 

determinado espaço, obviamente, em sintonia com outros dispositivos. Nesse sentido, 

como questiona o filósofo Henri Lefebvre (1999:73), o que seria, por exemplo, das 

sociedades cristãs sem as igrejas, os confessionários, os altares, os santuários, os 

púlpitos, os sacrários. 

 

O espaço é, reafirmamos, seguindo a Foucault (2010), fundamental para o exercício do 

poder, assim como também é um lugar privilegiado para a compreensão de como este 

funciona; uma vez que, como afirma Cortés (2008), a arquitetura expressa os interesses 

dos setores sociais dominantes e as relações de poder próprias de cada época9. Nesse 

sentido, a transição de uma sociedade soberana em uma sociedade disciplinar e em 

seguida em uma sociedade de controle implica também modificações, como 

perceberemos no próximo capítulo, no papel da arquitetura e do urbanismo. 

 

Especificamente em relação às sexualidades e gêneros, podemos afirmar que a 

arquitetura em geral tem se empenhado na produção de subjetividades binárias, por 

exemplo, na produção e organização das relações e dos corpos entendidos como 

masculinos e femininos, mas também na produção de hierarquias sociais, assim como 

em uma constante repressão e/ou controle das dissidências e das normatividades de 

gênero e sexualidade.  

 

Nos termos da teórica feminista Teresa de Lauretis, o espaço e a arquitetura têm 

funcionado como verdadeiras tecnologias de gênero e de sexualidade. Seja na 

perspectiva de Lauretis (1994:228), seja na perspectiva de Foucault (2012), essas 

                                            
dissidência, como pondera Díaz-Benítez (Barreto, 2017:83), é sempre situacional, no sentido de que os 
sujeitos não perdem suas vinculações com o universo “normal”. 
9 Seguindo a Foucault, entendemos o poder não só como algo que censura e coage, mas também como 
algo que é, antes de tudo, produtivo e que na mesma medida em que controla, desarma e desmobiliza, 
também seduz e alicia, como sugere Sérgio Rouanet (1987:177). 
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tecnologias/dispositivos seriam um conjunto de instituições e técnicas que tanto 

produzem a “verdade” sobre a masculinidade e a feminilidade, quanto produzem, 

promovem e implementam representações de gênero e de sexualidade que impõem um 

uso legítimo dos corpos e dos prazeres. 

 

Os dispositivos de gênero e sexualidade seriam, assim, de acordo com a historiadora 

Tania Navarro-Swain (2004:63), uma rede de investimentos políticos, econômicos, 

institucionais, científicos, religiosos, jurídicos, etc., que atuando em ramificações 

conscientes e inconscientes, interacionais ou aleatórias, faz do sexo e das práticas 

sexuais a chave para o controle de si e de outros10. 

 

                                            
10 Os banheiros públicos são um bom exemplo desse continuum entre arquitetura, gênero e sexualidade. 
De acordo com o filósofo Paul B. Preciado (2002), esses espaços nasceram com a burguesia e se 
generalizaram na Europa a partir do século XIX. Inicialmente pensados como espaços de gestão de dejetos 
humanos, rapidamente teriam se transformado em locais de produção e vigilância de gênero. Como afirma 
Marcelo Teixeira (2013:59), sob argumentos técnicos e supostamente neutros, diversas legislações 
municipais implantaram a divisão dos banheiros por gênero. Preciado (2002) lembra ainda que essa nova 
disciplina fecal, não por causalidade, é contemporânea da normalização da heterossexualidade e da 
patologização da homossexualidade. Nesse novo uso, os corpos reconhecidos exclusivamente dentro de 
uma lógica binária, homem e mulher, masculino e feminino, passam não somente a nomear o espaço físico, 
como também a configurá-los, definindo formas arquitetônicas específicas para cada um dos espaços. 
Assim, os banheiros passam também a avaliar a adequação dos corpos aos códigos vigentes da 
masculinidade e da feminilidade. Como aponta Preciado (2002), os banheiros não mais nos perguntam se 
vamos mijar ou cagar, mas nos interpelam já na sua porta, através de elementos visuais, se somos homens 
ou mulheres. Não entramos, portanto, nesses espaços apenas para eliminar dejetos, mas também para 
reafirmarmos a adequação dos nossos gêneros. A dificuldade e a recorrente violência sofrida por travestis, 
homens e mulheres transgêneros, ao tentarem fazer uso desses espaços, confirmam a argumentação de 
Preciado. Dentro dos banheiros, essas dicotomias se intensificam. Nos banheiros femininos, a feminilidade 
se produz tanto pela subtração do olhar público de todas as funções fisiológicas, o corpo feminino deve 
obedecer às rígidas regras de recato, quanto pelo uso dos espelhos, que servem não só para reconstruir 
a máscara da feminilidade, mas também para vigiar os corpos autorizados a entrarem nesse espaço. 
Diferentemente, nos banheiros masculinos, muitas vezes desprovidos de espelhos, a masculinidade se 
produz também em um duplo movimento: uma privatização/castração do ânus, uma vez que este é 
entendido sempre como um potencializador homossexual e por isso deve estar reservado à privacidade 
das cabines, enquanto os mictórios, onde os homens mijam em pé com o pênis à vista pública, servem 
para construir e reforçar uma masculinidade que se mostra orgulhosa do que segura entre as mãos, ao 
mesmo tempo em que controla quem pode entrar ou não neste espaço. Os banheiros, seriam, portanto, 
espaços arquitetônicos que funcionariam também como dispositivos disciplinares e educadores dos 
corpos, dos gêneros e das sexualidades, ao mesmo tempo em que esse corpo também molda o espaço. 
Como afirma Thiago Oliveira (2016:147), o espaço arquitetônico do banheiro sinaliza bem a natureza das 
relações que podem ser estabelecidas ali, bem como o que pode ser mostrado ou não. Isso não significa, 
entretanto, que não haja usos profanos ou subversivos desses lugares. Para uma leitura mais detalhada 
sobre essas questões consultar Maia (2012) e Preciado (2002). 
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Entendemos, portanto, seguindo a Cortés (2008:135), que em todo discurso e uso do 

espaço e da arquitetura podemos encontrar uma produção ativa de distinções de gênero 

e de sexualidade. Ainda assim, o espaço não pode ser concebido como se tivesse 

significados essenciais ou pré-discursivos, uma vez que, mesmo que ele atue como um 

dispositivo/tecnologia que visa capturar, orientar, controlar ou modelar as práticas sociais, 

é somente nas relações concretas com os corpos que ele ganha sentido. Isso significa 

que essas relações podem transformar e subverter os usos espaciais planejados; 

consequentemente, à sua maneira, o espaço tanto é um dispositivo que produz gênero e 

sexualidade, quanto também é afetado por dispositivos de gênero e sexualidade. Como 

resume Paola Berenstein Jacques (2012:300), corpo e cidade, corpo e arquitetura, se 

configuram mutuamente. 

 

Os corpos, portanto, em suas múltiplas diferenças, convivem com os espaços físicos de 

modos distintos. Nessa complexa relação de interdependência entre corpo e espaço, as 

diferenças de gênero, de sexualidade, de classe, de etnia, etc., produzem espaços, 

vivências, hierarquias, dissidências e exclusões distintas. Como afirma Cortés 

(2008:126), corpos definidos e concretos produzem espaços, ao mesmo tempo em que 

são produzidos por ele, em um marco histórico específico. 

 

Nesse sentido, aos espaços físicos planejados por arquitetos e urbanistas, se opõe a 

cidade praticada pelos indivíduos. É assim que, ainda que os espaços sejam geralmente 

planejados dentro de uma ótica masculina, cisgênera, heterossexual, branca e classista, 

que se pretende passar por neutra e universal, as relações produzidas nem sempre são 

de assujeitamento ou de constituição de linhas de fuga, mas quase sempre são de 

agenciamento. Entretanto, não é um dado irrelevante, os espaços físicos serem 

planejados e construídos pensando na manutenção dos privilégios desse sujeito 

construído e imposto como universal. 

 

Como afirma Marcelo Teixeira (2013:15), ao não haver espaços fora das políticas 

sexuais, arquitetos e urbanistas estão sempre atavicamente comprometidos com 

políticas de gênero, de sexualidade, de classe, etc., e, da mesma forma, com o controle 
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e a formação dos corpos11. Não seria possível, portanto, segundo Paul B. Preciado 

(2008:12), fazer uma história da sexualidade na modernidade sem desenhar cartografias 

espaciais onde estão superpostos projetos de normalização e de resistência12.  

 

Dessa forma, as regulações espaciais e sexuais, como argumenta Jorge Luis Peralta 

(2013:45), estão mutuamente implicadas, uma vez que o controle das sexualidades e 

gêneros passa, em grande parte, por lhes assignar um lugar e por lhes rodear de 

fronteiras físicas e simbólicas. O que significa que a vida de gêneros e sexualidades 

dissidentes implica, como perceberemos a partir do cinemão, quase sempre uma 

desterritorialização/reterritorialização dos espaços físicos e simbólicos. O corpo, o gênero 

e a sexualidade são, assim, de acordo com Preciado (2008:11), performados, 

subjetivados nessa relação com o espaço, assim como com a eletricidade, com os 

materiais sintéticos, com os cheiros, com os objetos de consumo, com os sons, etc. 

 

O espaço é, dessa forma, segundo Teixeira (2013:14), performativizado, ou seja, 

realizado na repetição de práticas corporais que acabam por selar significados, 

comportamentos e identidades, ou, como já dissemos, os espaços não existem por si só; 

ao contrario, requerem sempre determinadas performances para poderem funcionar. 

Portanto, seguindo a Preciado (2010:128), podemos dizer que as normas de gênero e 

sexualidade se produzem performativamente no espaço através da repetição de 

convenções arquitetônicas. Como resume Leticia Sabsay (2009:391), toda prática 

performativa possui uma dimensão espacial. Nesse mesmo sentido diz Michel de Certeau 

(1998:177): 

se é verdade que existe uma ordem espacial que organiza um conjunto de 
possibilidades [...] e proibições [...], [o indivíduo] é quem atualiza alguma delas. 
Mas também as desloca e inventa outras [...], se, de um lado, ele torna efetiva 
algumas das possibilidades fixadas pela ordem construída [...] do outro aumenta 
o número dos possíveis e dos interditos. 
 

                                            
11 Como aponta Preciado a partir da segunda onda do feminismo (2012:131), a casa familiar tradicional 
seria um dos mais emblemáticos espaços arquitetônicos desenhados para e pela (cis)heteronormatividade; 
suas configurações pressupõem e encorajam atividades, orquestrando uma ordem hierárquica de sexo, 
idade e propriedade, além de ser palco para que papeis de gêneros hiperbólicos sejam performados. 
12 Interessa-nos pensar as resistências não só como grandes rupturas, mas, principalmente, como algo 
interior às relações de poder que produzem, parafraseando Foucault (1985:92), clivagens que se deslocam, 
que rompem hegemonias, que suscitam reagrupamentos e que percorrem os corpos. 
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Assim, não podemos deixar de assinalar como a arquitetura e o urbanismo, enquanto 

dispositivos biopolíticos, agem, concomitantemente com outros dispositivos, no controle 

de aglomerações, na separação de classes, na vigilância da ordem social, etc.; a 

arquitetura e o urbanismo funcionam, portanto, como uma técnica de governo das 

sociedades, capaz de fixar as pessoas em lugares precisos e, conforme Cortés (2008:47), 

“reduzí-las” a um determinado número de gestos, hábitos e desejos. 

 

De acordo com Foucault (Cortés, 2008:41), desde o final do século XVIII, desenvolveu-

se um processo de domesticação da vida social, de normalização dos espaços e 

comportamentos e de moralização da população que estava baseado no controle dos 

impulsos e na canalização dos desejos para o ciclo de produção e consumo. Nesse 

sentido, descobre-se e interpela-se o corpo humano como objeto e alvo, como corpo 

maleável, ao qual se confere forma, se educa e se ensina a obedecer e responder. 

 

Nesse novo projeto de saber-poder, o governo devia não somente administrar o espaço, 

mas ocupar-se também de seus habitantes; articulando urbanismo, saúde, produtividade, 

população, educação, etc. Consequentemente, a arquitetura e o urbanismo, como modos 

de manipular e de organizar os espaços e os corpos, são utilizados para alcançar 

determinados objetivos políticos e econômicos.  

 

Na biopolítica, como já dissemos, passamos de uma sociedade soberana, que controlava 

o direito à vida, ou seja, fazia morrer e deixava viver, para uma sociedade disciplinar, que 

exerce o controle da vida, ou melhor, faz viver e deixa morrer (Foucault, 1999b:294), ou, 

como afirma Preciado (2011:1), calcula tecnicamente a vida em termos de população, de 

saúde ou de interesses nacionais. Seguindo a Deleuze (1992:220), acreditamos que, no 

século XX, a sociedade disciplinar sofreu modificações significativas e está sendo 

substituída, através de formas regulatórias mais flexíveis, o que inclui a interiorização da 

disciplina e da vigilância, por uma sociedade de controle, como poderemos perceber mais 

adiante quando abordarmos os atuais cinemas multiplex. Como explica Deleuze, 

Foucault é com frequência considerado como o pensador das sociedades de 
disciplina, e de sua técnica principal, o confinamento [...]. Porém, de fato, ele é 
um dos primeiros a dizer que as sociedades disciplinares são aquilo que estamos 
deixando para trás, o que já não somos. Estamos entrando nas sociedades de 
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controle que funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo e 
comunicação instantânea [...]. A cada tipo de sociedade, evidentemente, pode-
se fazer corresponder um tipo de máquina: as máquinas simples ou dinâmicas 
para as sociedades de soberania, as máquinas energéticas para as de disciplina, 
as cibernéticas e os computadores para as sociedades de controle. Mas as 
máquinas não explicam nada, é preciso analisar os agenciamentos coletivos dos 
quais elas são apenas uma parte (1992:215-216). 
 

Assim, ainda no século XIX, antes mesmo dos geógrafos, arquitetos e urbanistas, a 

arquitetura e o urbanismo, como dispositivos biopolíticos, encontram nos médicos os 

primeiros especialistas do espaço. Vivemos o momento de uma utopia higienista, onde 

os médicos através de um discurso de racionalização da vida, segundo Foucault 

(1984:117), formularam quatro problemas fundamentais: o das localizações, onde se 

pensava como determinantes geográficos e variações sazonais favoreciam determinados 

tipos de doenças; o das coexistências, onde se pensava a interdependência entre vivos 

e mortos, coisas e animais; o das moradias, onde se pensava o urbanismo e; o dos 

deslocamentos, onde se pensava migrações e propagação de doenças. A medicina, 

nesse momento, passou a ter como principal função a “higiene pública” (Foucault, 

1999b:291). 

 

A retórica médica assume, então, um discurso de autoridade que, seja atuando através 

de governantes, seja através de legisladores, se traduz, como assinala Teixeira 

(2013:64), em uma medicalização das cidades, em políticas de ordenamento e 

administração da vida biológica, em uma psiquiatrização dos “perversos”13 e, 

consequentemente, na formação dos corpos e das subjetividades.  

 

A medicalização das cidades, por exemplo, envolvia não só reformas urbanas, mas 

também o confinamento e/ou a expulsão dos “perversos”. Se a cidade era um corpo 

enfermo que precisava de cuidados médicos (intervenções urbanas), os “perversos” eram 

entendidos como o vírus que impedia a recuperação da saúde e da moral do espaço 

                                            
13 Como afirma Foucault (2001:148), foi com a ideia de higienização do corpo social que a psiquiatria se 
institucionalizou no mundo ocidental, o que em pouco tempo levou, segundo o mesmo (2012:13), a partir 
de exigências dos próprios médicos, a uma intervenção desse saber-poder não só na estrutura familiar, 
mas principalmente no campo da justiça penal. A psiquiatria, portanto, se institucionalizou quase como uma 
especialização do poder policial. 



26 

 

urbano. Foi a partir desse tipo de discurso que os médicos, juntamente com os militares, 

passaram a funcionar como os primeiros administradores do espaço. 

 

Com a emergência do Higienismo e do Sanitarismo, o discurso e a manipulação espacial, 

segundo Teixeira (2013:25), convergiram também para questões morais e, 

consequentemente, as reformas urbanas passaram a funcionar também como 

tecnologias de controle e de repressão de gênero, de sexualidade, de etnia, de classe, 

etc. Como afirma Gabriel Giorgi (2004:63), o aparato médico-criminológico do higienismo 

proporcionou uma linguagem que legitimava os sonhos de extermínio dos corpos 

minoritários. Nessa perspectiva, seguindo uma razão burguesa, o saneamento do meio 

supostamente levaria à elevação da moral14. 

 

Como consequência, as dicotomias entre as sexualidades e os gêneros considerados 

saudáveis e morais e aqueles considerados patológicos e perversos estruturaram as 

reformas urbanas, ao mesmo tempo em que promoveram uma normalização da 

heterossexualidade e uma patologização dos dissidentes. Como nos recorda Teixeira 

(2013:62), é nesse cenário de patologização que são criados os termos (e as identidades) 

homossexual (1869) e heterossexual (1892), além de outras “perversões”15.  

 

A utopia higienista, consequentemente, teria repercussão não só na produção espacial, 

mas também na produção de corpos, subjetividades e identidades. Como explica 

Foucault (1999b:301), a sexualidade foi o núcleo de um saber médico sobre a loucura e 

a anormalidade que se apoiava em uma teoria de degenerescência e que entendia a 

sexualidade como foco de doenças e “taras” psicológicas hereditárias. Esse discurso 

médico-racional teve efeitos consideráveis sobre as doutrinas e as práticas eugênicas e 

não deixou de influenciar também a criminologia, a antropologia e a literatura. 

                                            
14 Argumentação similar rondou os discursos que planejaram o deslocamento da capital federal do Brasil 
do Rio de Janeiro para Brasília. Sobre isto consultar Teixeira (2013). 
15 Como afirma Preciado (2008:45), a própria noção de pornografia, cuja origem é a história da arte, passa 
a ser entendida, nesse momento, como um conjunto de medidas higiênicas aplicadas por urbanistas, 
policiais e sanitaristas, que visava gerir tanto a atividade sexual no espaço público, quanto a presença de 
mulheres sozinhas nas ruas. A pornografia era entendida, portanto, como uma categoria higiênica, como 
uma técnica de vigilância e domesticação do corpo, que visava regular as sexualidades, especialmente a 
das mulheres. 
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Todo um aparato médico-criminológico produzia discursos e ações que impulsionavam, 

legitimavam16 e faziam mover, como afirma Juan José Sebreli (2015:650), as forças 

repressivas que gerenciavam, ao mesmo tempo que militarizavam, o espaço. Sob 

argumentos de revitalização, segurança e qualidade de vida17, zoneamentos e 

regulações urbanas atingiram a cidade, os corpos, os gêneros e as sexualidades.  

 

Na literatura, sob a influência do pensamento médico-sociológico do Higienismo, aparece 

uma grande quantidade de autores e romances que estavam convictos de que o espaço, 

o ambiente e a biologia não só modelavam, mas determinavam a conduta dos indivíduos, 

como afirma Antonio Dimas (1985:11). Esses textos e autores são conhecidos, de acordo 

com a historiografia literária tradicional, pelo nome de Naturalismo18. Assim resume 

Carlos Figari as relações entre higienismo, naturalismo e gêneros e sexualidades 

dissidentes: 

O naturalismo literário irá descrever os mesmos casos que os médicos legistas 
em seus tratados; só se diferenciarão por seu caráter ficcional, mas em essência, 
se traçarmos um paralelismo entre um e outro, são idênticos. Homossexuais e 
lésbicas são apresentados com infâncias difíceis, pais alcoólicos ou 
degenerados, vidas e relações complicadas, voluptuosas e, finalmente, trágicas. 
Sempre subjaz a moral burguesa reforçando o padrão de normalidade: vidas 
“desregradas” terminam mal. O esquema é fechado, não há outra possibilidade 
de vida além da “correta” e pautada (2007:352). 
 

                                            
16 O Higienismo e toda sua máquina médico-criminológica está presente de forma muito semelhante nos 
dois países sobre os quais, a partir da literatura, iremos historicizar a constituição dos cinemas pornôs: 
Argentina e Brasil. Em geral, os principais nomes desse movimento são também fundadores locais de 
disciplinas sociológicas, psicológicas, criminológicas, etc. Na Argentina, nos referimos a José Maria Ramos 
Mejia, José Ingenieros e Francisco Veyga; e no Brasil, Francisco Ferraz de Macedo, Augusto Viveiros de 
Castro, Leonidio Ribeiro, José Ricardo Pires de Almeida e Hernani de Irajá. Sobre o assunto consultar as 
obras de Bazán (2010), Fígari (2007), Green (2000 e 2006), Salessi (2000) e Trevisan (2011). 
17 Esses três argumentos ainda são bastante utilizados pelo poder público. Na recente “reconstrução” do 
Rio de Janeiro como "cidade olímpica", como explica Jacques (2012:83), os alvos desses projetos de 
assepsia, limpeza social, vigilância, privatização e controle urbano foram, principalmente, os sujeitos que 
ocupavam as ruas de forma dissidente – os vendedores ambulantes, os moradores de ruas, as prostitutas, 
os drogados, etc. – e os mais pobres. Na cidade olímpica carioca, por exemplo, milhares de pessoas de 
mais de 24 comunidades diferentes foram expulsas e levadas a áreas limítrofes da cidade para que alguns 
espaços fossem “revitalizados”. Informação disponível em: 
<http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Cidades/Megaeventos-aceleram-processo-de-gentrificacao-no-Rio-
de-Janeiro/38/33273>. 
18 Como recorda Jacques (2012:65), não somente autores "naturalistas" celebraram as intervenções no 
espaço urbano. Olavo Bilac, por exemplo, exaltava e apoiava as reformas urbanas no Rio de Janeiro, 
enquanto Lima Barreto era um crítico recorrente dessas intervenções. 
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Em verdade, contrariamente, acreditamos que o caráter ficcional não será um elemento 

suficiente para diferenciar os tratados médico-criminológicos dos textos literários, mas 

sim os meios de circulação e de recepção dessas textualidades. Jorge Jaime, por 

exemplo, que hoje é lembrado apenas como historiador da filosofia e presidente-fundador 

da Academia Brasileira de Filosofia, publicou em 1953 aquela que talvez tenha sido a 

primeira tese literária brasileira, ao mesmo tempo em que também era médico-

criminológica, que foi defendida em 1947 para a cadeira de Medicina Legal da Faculdade 

de Direito da Universidade do Brasil19.  

 

A tese Homossexualismo Masculino, que foi publicada às pressas porque o autor temia 

que a polícia apreendesse a edição, está dividida em duas partes. Ainda que a 

ficcionalização seja parte marcante de ambas as partes, a primeira delas, no entanto, se 

apresenta como um discurso médico-científico, enquanto a segunda, com o título de Lady 

Hamilton, seria um diário supostamente produzido por um dos informantes de campo do 

autor20.  

                                            
19 O entendimento da tese como texto literário é reforçada também por um apêndice que há no livro. Neste, 
três autores emitem opiniões sobre a publicação: um deles é o médico, criminologista e artista plástico 
Hernani de Irajá, autor dos livros Tratamento dos males sexuais (1933) e Psicopatologia da sexualidade 
(1933); o outro é um jornalista e crítico musical que assina como Oberon, que mais parece um alter ego do 
pesquisador; e, por fim, o dramaturgo e jornalista Jorge Uranga. As três análises da tese concentram-se 
quase exclusivamente nas características e qualidades literárias do texto. Irajá, por exemplo, diz que Lady 
Hamilton é na verdade "semi-novelística" e que o autor demonstrou "dotes literários" com "apreciável 
técnica descritiva". Nesse mesmo sentido, Uranga diz que Jaime faz "da literatura uma mensagem aos 
nossos corações". 
20 Apesar de não ser objetivo dessa pesquisa a discussão sobre autoria e escritas de si, nos chama a 
atenção os imbricamentos biográficos entre o trabalho de campo, a vida do autor e o diário produzido por 
esse suposto informante. Por exemplo, segundo Jaime-pesquisador, o trabalho de campo se realizou em 
“bacanais de pederastas” e na presença dele “nos bastidores dos teatros, nos ensaios dos cassinos”. Ainda 
que o pesquisador não especifique na obra que tipo de observação realizou nos bacanais, vale destacar 
que no que se refere aos bastidores de teatros e cassinos tanto Jaime quanto Paulo, narrador de Lady 
Hamilton, foram bailarinos do Teatro Municipal e de cassinos do Rio de Janeiro, locais que ambos 
constroem como “mesquinhos e depravados”. Sobre isto, consultar Anexo 1. Essas “pequenas 
semelhanças” entre vida e obra se agravam com o livro Monstro que chora, publicado em 1957. Após dois 
livros de poemas, Jaime novamente retoma a homossexualidade como tema principal de um livro. Dessa 
vez, a obra está dividida em três partes: um diário, uma coleção de poemas e uma peça. Na primeira delas, 
o narrador, ironicamente, em uma carta endereçada à mãe do seu ex-amante diz: “Por esta ocasião já se 
comentava o meu nome como autor de dois livros. Não terei a pretensão de considerar esses meus 
trabalhos de criança como obras-primas, mas causaram certa sensação porque criavam o tipo de 
pederasta passivo, até então pouco conhecido e explorado na literatura brasileira” (1957:28). Essa 
afirmação do narrador obviamente dialoga com a publicação e a recepção de Lady Hamilton. Nesse mesmo 
sentido, na coleção de poemas, sob o título Última confissão, em um bilhete endereçado ao professor de 
uma faculdade de Medicina, o sujeito poético deixa o seu corpo para ser pesquisado pelos estudantes. 
Nesses dois aspectos, mais uma vez, se misturam vida e obra literária do autor e do narrador, já que ambos 
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De acordo com Fábio Camargo (2014:11), essa divisão do livro em duas partes atende à 

moda da época, que se utilizava das confissões dos “perversos” como um instrumento 

pedagógico para o grande público. Nos dois textos, portanto, os homossexuais são 

apresentados como “viciados que se atiram no lodo da prostituição e se afogam nos 

charcos das fezes” (1957:s/p). Entretanto, seguindo as considerações de Camargo 

(2014:9), ainda que Jorge Jaime construa a homossexualidade como algo abjeto, maldito 

e passível de tratamento médico, interessa-nos um contradiscurso que pode ser lido a 

partir das duas obras.  

 

Na primeira parte, por exemplo, aqueles que compraram o livro pela capa21 encontraram 

uma longa lista de obras literárias e tratados científicos que discutiam a “pederastia”, 

muitas vezes de forma positiva. O livro também constrói um imaginário favorável sobre a 

vida de pederastas nos Estados Unidos, além de apresentar uma grande quantidade de 

informações sobre os espaços frequentados no Rio de Janeiro. Esse “roteiro”, 

provavelmente, deve ter servido como guia para “entendidos” que desconheciam o 

“ambiente” carioca. Relata-se, também, o estado de organização política entre os 

homossexuais, como podemos constatar no trecho abaixo. 

Formam uma classe numerosa e unida [...]. Por isso fala-se no “sindicato dos 
homossexuais”, o que, na realidade, não existe. É a amizade que os une, as 
perseguições a que estão sujeitos pela polícia, que os fazem constituírem-se em 
verdadeiras redes internacionais. Estão sempre em contato, uns com os outros, 
protegem-se mutuamente. Dizem comumente: A classe unida vencerá (1953:43-
44). 
 

                                            
são autores de livros, ambos “criaram” na literatura brasileira o tipo “pederasta passivo” e ambos tinham 
relações com a medicina legal. Por fim, cabe-nos um último comentário sobre a terceira parte deste mesmo 
livro. Nesta, o autor reescreve novamente a história apresentada na primeira e na segunda parte, agora 
em formato dramático; entretanto, a narrativa homoerótica dá lugar a uma história, cuja única diferença, 
além do gênero textual, é que todos as personagens são heterossexuais. O autor, portanto, parece querer 
nos mostrar como o desejo homoerótico pode ser facilmente dissimulado literariamente em um drama 
heterossexual. 
21 Tanto a capa de Homossexualismo Masculino, quanto a de Monstro que chora, ambas assinadas por J. 
Luiz, trazem homens jovens e fisicamente atraentes, segundo o gosto hegemônico da época. Como afirma 
James Green (2000:282), as imagens não veiculam a ideia de degeneração, doença ou perversão, ao 
contrário, parecem vincular uma imagem positiva da homossexualidade, o que deve ter atraído muitos 
homossexuais a comprarem o livro. O primeiro deles, inclusive, ganha uma segunda edição no mesmo ano 
do lançamento. Consultar Anexo 2. 
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O livro termina com sugestões do autor tanto para a medicina, que deveria criar hospitais, 

sanatórios e colônias para a reeducação sexual de pederastas; quanto para a polícia, 

para que parem de espancar homossexuais; quanto para o direito civil e penal, que 

deveriam não criminalizar a homossexualidade, mas os michês e os chantagistas. O alvo 

da lei, portanto, deveria ser “aqueles que se aproveitam”, na concepção do autor, da 

homossexualidade, ainda que esta fosse entendida como uma enfermidade. 

  

Paulatinamente, ou quase ao mesmo tempo, como afirma Teixeira (2013:64-65), a utopia 

higienista vai se transformando em uma utopia modernista. O espaço físico e a cidade 

passam, então, a serem incorporados, enquanto dispositivos biopolíticos, aos saberes-

poderes de arquitetos e urbanistas, obviamente, ainda muito influenciados pelas ideias 

médico-criminológicas. Há um aprofundamento na planificação urbana que considera 

cada vez menos a experiência e a vida cotidiana. Le Corbusier (2013:65), um dos 

principais nomes do modernismo francês e mundial, por exemplo, acreditava no poder 

da arquitetura e do urbanismo para criar um novo homem, que moraria em uma cidade 

funcional e racional, que privilegiaria o transporte, a rapidez e o trabalho. 

 

As cidades, as casas e as ruas tradicionais eram entendidas por arquitetos modernistas 

cada vez mais como fontes de degenerescência moral. Por conta disso, o planejamento 

urbano impõe largas, longas e retas avenidas que atendiam não somente ao quase 

inexistente tráfego urbano, mas também às exigências médico-criminológicas de 

melhorar a circulação do ar, assim como pretendia, como recorda Sennett (2003:264), 

facilitar a circulação de tropas pela cidade e consequentemente controlar insurreições 

civis22. De acordo com Teixeira, 

as preocupações higienistas seriam parte dos motivos pelos quais o urbanismo 
modernista combateria as ruas: estas deveriam ser eliminadas não só porque 
eram “bastiões de uma ordem civil corrupta” como eram estruturas de uma 

                                            
22 Para Haussmann, prefeito que iniciou as reformas urbanas de Paris, no século XIX, e que serviu de 
modelo para quase todos os países do mundo ocidental, as avenidas deveriam ser largas o suficiente para 
fazer passar "duas carroças militares, uma ao lado da outra", o que lhe permitiria plenas condições para 
reprimir qualquer revolta (Sennett, 2003:269). Como recorda Marshall Berman (2008:181), "Por volta de 
1880, os padrões de Haussmann foram universalmente aclamados como o verdadeiro modelo do 
urbanismo moderno. Como tal, logo passou a ser reproduzido em cidades de crescimento emergente, em 
todas as partes do mundo, de Santiago a Saigon". Hoje, como aponta Marcelo de Troi (2017:5), em 
algumas cidades americanas, as autoestradas são planejadas pensando sempre na passagem de tanques 
de guerra. 
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sociedade baseadas em uma dicotomia entre espaços públicos e privados que o 
Modernismo buscava superar em seu projeto de sociedade radicalmente 
transformada por uma nova arquitetura. Holston indica que a dicotomia entre 
esferas público privado na escala urbana já estava sendo questionada pela 
emergência do sanitarismo no século XIX, (sugerindo continuidade entre as 
preocupações sanitaristas e as modernistas) (2013:68). 
 

Uma racionalidade funcionalista, de perspectiva Iluminista, se acentua sobre as cidades 

com a utopia modernista. Tratava-se de conseguir, como afirma Cortés (2008:24), um 

corpo dócil em um espaço controlado, ou seja, a arquitetura e o urbanismo passariam a 

oferecer um mundo perfeitamente planejado que ajudaria a criar um entorno moral 

“saudável”. Uma estratégia rígida e disciplinar de comportamentos e desejos que 

validaria, portanto, a nova concepção moral moderna e burguesa. Como explica o mesmo 

Cortés, 

A preocupação iluminista por uma homogeneização racional da cidade é o que 
leva os arquitetos [...] a definir a convivência feliz nas cidades em termos da 
criação de ambientes saudáveis, arejados e dotados de movimento fluido. A partir 
desse momento, buscam-se uma clara divisão entre o mundo público e o privado, 
a dissolução dos núcleos considerados insalubres ou perigosos, a abertura dos 
grandes eixos de circulação, a iluminação de amplas áreas anteriormente 
escuras, além de proceder ao recenseamento da população que habita as 
cidades (2008:54). 
 

Assim, se projetava, segundo Cortés (2008:52), um mundo lógico, funcional e 

terrivelmente racional, onde a cor branca, o vidro e o aço foram tomados como os 

materiais que configurariam esses espaços, que abrigaria sujeitos-números, uniformes e 

desprovidos de personalidade. A funcionalidade foi ocupando a cidade e a arquitetura; 

Le Corbusier, como lembra Cortés (2008:76), pensava, por exemplo, a cidade em quatro 

grandes grupos: habitação, trabalho, circulação e cultivo do corpo e do espírito23. 

 

Seguindo esse caminho, a rua dos arquitetos e urbanistas, ao contrário do lirismo literário 

moderno, foi rapidamente entendida, de acordo com Teixeira (2013:67), como algo 

                                            
23 Apesar da hegemonia conquistada por pensadores e arquitetos modernistas como Le Corbusier, é 
necessário dizer que sempre houve problematização e resistência a esse modelo urbanístico e 
arquitetônico. De acordo com Jacques (2012:176), os princípios funcionalistas defendidos por Le 
Corbusier, expostos como doutrina na Carta de Atenas, que vinham massificadamente norteando 
construções, sempre foram alvo de críticas, por provocarem "a passividade e a alienação da sociedade 
diante da monotonia da vida cotidiana moderna". Segundo Rouanet (1987:251), "os críticos da arquitetura 
moderna denunciam ainda o autoritarismo inerente ao carisma dos grandes mestres, de Gropius a Le 
Corbusier e Van der Rohe, e a ingenuidade de suas posições políticas - a crença na fusão da arte e da 
indústria como instrumento de progresso social". 
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indesejável24; consequentemente, a partir de um discurso técnico-cientificista, passou a 

ser vista como um componente urbano fadado ao desaparecimento. Os centros 

tradicionais das grandes cidades, atravessados também por discursos modernistas, que 

os entendiam como desordenados, não-funcionais e de difícil vigilância, entraram, por 

conta disso, em decadência econômica. Como argumenta Marshall Berman, 

O dinheiro e a energia foram canalizados para as novas auto-estradas e para o 
vasto sistema de parques industriais, shopping-centers e cidades-dormitório que 
as rodovias estavam inaugurando. Ironicamente, então, no curto espaço de uma 
geração, a rua, que sempre servira à expressão da modernidade dinâmica e 
progressista, passava agora a simbolizar tudo o que havia de encardido, 
desordenado, apático, estagnado, gasto e obsoleto — tudo aquilo que o 
dinamismo e o progresso da modernidade deviam deixar para trás. (2008:372).  
 

A ideia da rua enquanto espaço de convívio público foi sendo substituída pela ideia de 

rua como circulação de meios de transportes rápidos. Essa transformação nos usos 

dados às ruas teria ocasionado, como argumenta Sennett, a diminuição das interações 

simbólicas (1975:12), o retraimento da participação social (1975:104) e a privação 

sensorial (2003:15), o que, consequentemente, favoreceria a domesticação dos corpos. 

Como resume Jacques, 

estamos vivenciando hoje um processo, uma busca hegemônica, de esterilização 
da experiência, sobretudo da experiência da alteridade na cidade. O processo de 
esterilização não destrói completamente a experiência, ele busca sua captura, 
domesticação, anestesiamento (2012:14). 

 

                                            
24 Diferentemente de arquitetos e urbanistas modernos, boa parte da literatura moderna, cuja principal 
referência talvez seja o flâneur de Charles Baudelaire, entendia a rua não somente como lugar de trânsito, 
mas também como lugar de errância e de circulação desejante. Sobre a relação entre Baudelaire e 
Haussman, consultar Berman (2008:177-180). Nessa mesma perspectiva, João do Rio é outro importante 
escritor que é amante das ruas. Em duas de suas obras A alma encantadora das ruas (1908[1995]) e 
Cinematógrafo: crônicas cariocas (1909[2009]), encontramos tanto a celebração das ruas, o que inclui as 
diferentes ruas e não somente as novas avenidas – "Oh! Sim, as ruas têm alma!" (1995:7); como a 
percepção de que as ruas funcionam como modos de subjetivação – "Nas grandes cidades a rua passa a 
criar o seu tipo, a plasmar o moral dos seus habitantes, a inocular-lhes misteriosamente gestos, costumes, 
hábitos, modos, opiniões públicas" (1995:12). Além disso, há também lamentações, ainda que o autor 
celebre também a "civilização", sobre como as transformações do prefeito carioca Pereira Passos, "um 
barão Haussman tropical", segundo Lêdo Ivo (Rio, 2009:VIII), não só desconsideram a história dos 
espaços, como também homogeinizam cidades e corpos, como podemos perceber na crônica O velho 
mercado: "Uma cidade moderna é como todas as cidades modernas. O progresso, a higiene, o confortável 
nivelam almas, gostos, costumes, a civilização é a igualdade num certo poste, que de comum acordo se 
julga admirável, e, assim como as damas ocidentais usam os mesmos chapéus, os mesmos tecidos, o 
mesmo andar, assim como dois homens bem vestidos hão de fatalmente ter o mesmo feitio da gola do 
casaco e do chapéu, todas as cidades modernas têm avenidas largas, squares, mercados e palácios de 
ferro, vidro e cerâmica. As cidades que não são civilizadas são exóticas, mas quão mais agradáveis" 
(2009:153-154). Nesse mesmo sentido, no poema A Estrada (1924[1967]), Manuel Bandeira escreve: "Esta 
estrada onde moro, entre duas voltas do caminho,/ Interessa mais que uma avenida urbana./ Nas cidades 
todas as pessoas se parecem./ Todo o mundo é igual. Todo o mundo é toda a gente". 
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A moral burguesa e o discurso moderno constroem, assim, novos bairros funcionais, 

algumas vezes cidades inteiras, e se afastam e abandonam paulatinamente os grandes 

centros urbanos tradicionais, cuja arquitetura produz sombras e escuros e cujas ruas não 

atendem aos supostos apelos das novas engenharias de transporte. Segundo Zygmunt 

Bauman, 

Richard Sennett oferece-nos uma descrição perceptiva e refletida de algumas 
das principais realizações da arquitetura urbana moderna [...] como “vastas áreas 
de espaço vazio”, áreas “´para se passar por elas e não usar”, “para se 
movimentar através delas, mas não para estar nelas” (1997:181). 
 

Além disso, segundo Foucault (1984:119), um medo passou a assombrar a sociedade 

ocidental: os espaços escuros e tudo aquilo que impedia uma total visibilidade das coisas, 

das pessoas e das verdades. Iniciou-se, então, uma caçada aos cantos escuros das 

cidades, seja para iluminá-los, seja para fazê-los desaparecer (2001:294). Como afirma 

o autor, 

Dissolver os fragmentos de noite que se opõem à luz, fazer com que não haja 
mais espaço escuro na sociedade [...] a nova ordem política e moral não pode se 
instaurar sem sua eliminação. [...] Um poder cuja instância principal fosse a 
opinião não poderia tolerar regiões de escuridão. Se o projeto de Bentham 
despertou interesse, foi porque ele fornecia a fórmula, aplicável a muitos 
domínios diferentes, de um poder exercendo-se por transparência, de uma 
dominação por iluminação (1984:119). 
 

De acordo com Anthony Vidler (Teixeira, 2013:69), a incerteza espacial dos escuros (da 

noite, dos recantos, dos becos e das ruas sem luz) representava uma ameaça de 

despersonalização dos indivíduos burgueses, o que poderia ameaçar a sociedade 

moralmente. Assim, ainda de acordo com Vidler, a ênfase dos modernistas na 

transparência e nos espaços arquitetônicos livres era uma forma de controle, de 

vigilância, sobre os corpos, como se “a vitória da transparência sobre os espaços escuros 

significasse a vitória da razão sobre o irracional”. 

 

A utopia e o projeto modernista, como um desdobramento do Iluminismo, eram de 

iluminação dos escuros simbólicos e espaciais25. Nesse projeto arquitetônico, urbanístico 

                                            
25 Esta discussão, entre luz e escuridão, será retomada nos próximos capítulos tanto como uma questão 
espacial, quanto como uma questão filosófica. Entretanto, cabe-nos destacar que esse projeto modernista 
ainda não se esgotou. Em todas as eleições, por exemplo, assistimos a postulantes, principalmente, de 
cargos executivos, mesmo entre aqueles de esquerda, prometerem mais luz, mais iluminação, como o 
principal, e muitas vezes único, recurso para o fim da violência. Nesse sentido, Alessandro Molon, desde 
2008, quando já candidato à prefeitura do Rio, encontra na equação mais iluminação e ruas menos 
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e filosófico, a luz, entendida como a lei, a norma, a razão, o conhecimento e a vida, deve 

iluminar e projetar-se sobre os espaços escuros, entendidos como a desordem, a 

irracionalidade, a amoralidade e a morte. Como afirma Cortés (2008:51), o sonho da 

modernidade é o sonho de uma sociedade transparente, visível e legível em cada uma 

de suas partes, é o sonho de uma sociedade sem regiões escuras. É, portanto, um 

projeto, um regime de luz26, de visibilidade universal a serviço de um poder rigoroso e 

meticuloso. 

 

A metáfora luz versus escuridão, que encontra na "alegoria da caverna" de Platão talvez 

o seu mais significativo exemplo, é também, como explica Georges Gusdorf (1971:299-

307), formulada pelo estoicismo, pelo neoplatonismo, pela teologia de Santo Agostinho e 

São Tomás de Aquino, pelo iluminismo, pela modernidade, etc. Podemos dizer, portanto, 

que essa metáfora é parte fundante da civilização eurocêntrica27. Nesse sentido, para o 

cristão a luz é Deus e a conversão é um processo de iluminação, mas também é a 

fogueira da Inquisição para os “dissidentes”. No projeto Iluminista é a razão que dissipa 

as trevas da ignorância, mas é também o aumento da vigilância sobre os corpos. Na 

modernidade é o conhecimento, as ciências28, mas é também o racismo e a colonização. 

Por fim, para os corpos dissidentes significa visibilidade, mas também normalização. 

 

Pensando a intersecção entre espaço, luz, escuridão, gênero e sexualidade, a partir de 

Teixeira (2013:39), podemos dizer que a “batalha” pela ordem urbana é também um 

confronto entre a cidade noturna e a diurna. De acordo com o autor, 

A noite forneceria os espaços escuros dos meretrícios e da imoralidade, 
enquanto o dia os espaços salutares e moralizadores da família e do trabalho. 
Segundo Anthony Vidler, os espaços escuros [...] eram tidos como patológicos, 
ameaçando corromper o corpo burguês, sendo necessário fomentar espaços 

                                            
esburacadas a solução para a diminuição da violência em algumas partes da cidade do Rio de Janeiro. 
Informação disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2008/molon-quer-usar-guarda-
municipal-no-auxilio-seguranca-do-municipio-5005738>. 
26 De acordo com Deleuze (1990:155), todo dispositivo é sempre um regime de luz, que distribui aquilo que 
deve ser visível e invisível. Assim sendo, historicizar um dispositivo é conhecer os seus reflexos, clarões, 
escuros e cintilações. 
27 Sobre isto, consultar Deleuze (2008:108, 189). 
28 Na pesquisa científica há todo um vocabulário que remete a essa metáfora e passa, por exemplo, pelo 
“foco do trabalho”, mas também por uma postura, quase sempre colonizadora, do pesquisador que se 
propõe muitas vezes a "jogar luz sobre”, a “iluminar”, a "esclarecer" determinado assunto ou fenômeno. 
Voltaremos a este assunto no próximo capítulo ao propormos uma leitura darkroom. 
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cada vez mais transparentes e iluminados, o que culminaria nos espaços 
higiênicos dos urbanistas modernos, entre estes, Le Corbusier (2013:39). 
 

Contra a cidade labiríntica, os arquitetos e urbanistas propunham a rua reta e iluminada, 

uma vitória, portanto, como aponta Teixeira (2013:69), da racionalidade e da ordem sobre 

a confusão dos corpos e dos espaços. Ou como ainda argumenta o pesquisador, 

Dessa maneira, retidão, razão, luz e ausência de contato face a face funcionariam 
como instrumentos de controle dos corpos nas cidades modernas, em 
contraposição às ruas labirínticas, escuras, supostamente sem razão e sensuais 
das cidades antigas, em convergência com o agrupamento de suposições 
morais, truísmos ideológicos, repressão sexual e certezas técnicas nas críticas 
modernistas das ruas tradicionais (2013:70). 
 

Dessa forma, o panoptismo29 de Jeremy Bentham, segundo Cortés (2008:45), a partir 

dos estudos de Foucault (2001), não é apenas um lugar específico, restrito a recintos 

isolados e separados da sociedade, como as prisões. O panoptismo seria tanto um 

modelo de sociedade e de cidade modernista, quanto um paradigma da sociedade 

disciplinar moderna, cuja fórmula abstrata, em termos deleuzeanos (2005:43), não é mais 

ver sem ser visto, mas impor uma conduta qualquer a uma multiplicidade humana 

qualquer. 

 

A força do panóptico reside tanto na capacidade de se passar e de ser exercido 

silenciosamente, ou, como já dissemos sobre a arquitetura em geral, nessa capacidade 

de ser percebido exclusivamente como um discurso técnico-científico destituído de 

ideologias e de interesses políticos, como afirma Cortés (2008:46); quanto na capacidade 

de substituir a violência e a coerção externa por uma disciplina interna, como afirma 

Foucault (2001:168), o que teria nos levado à atual sociedade de controle. 

 

Ainda de acordo com Cortés (2008:53), o panóptico tem origem na obsessão cartesiana 

pelo olhar, além disso, seria “um claro exemplo de uma epistemologia do Iluminismo”, 

cuja organização do espaço urbano se dava a partir de volumes desprovidos de 

obstáculos naturais ao movimento e à visão; espaços, portanto, que permitiam a máxima 

                                            
29 De acordo com Foucault (2001:166), o panóptico é um dispositivo que organiza unidades espaciais de 
forma que se possa ver sem parar. A visibilidade, dessa forma, é uma condição e uma armadilha do espaço. 
Assim, invertendo o princípio da masmorra, no panóptico, a luz deve iluminar todos os espaços para que 
não somente a visão, mas também o controle e a disciplina possam agir eficazmente sobre os indivíduos, 
cuja finalidade é torná-los, mais facilmente, dóceis. 
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vigilância do olhar sobre a multidão. Nesse mesmo sentido, Foucault afirma que Jeremy 

Bentham é o complemento de Jean-Jacques Rousseau. 

Na verdade, qual é o sonho rousseauniano presente em tantos revolucionários? 
O de uma sociedade transparente, ao mesmo tempo visível e legível em cada 
uma de suas partes; que não haja mais nela zonas obscuras, zonas reguladas 
pelos privilégios do poder real, pelas prerrogativas de tal ou tal corpo ou pela 
desordem; que cada um, do lugar que ocupa, possa ver o conjunto da sociedade 
(1984:118). 

 

Consequentemente, o poder, que se exerce menos pela repressão e mais através do 

controle e da organização, encontra no olhar, como afirma Cortés (2008:30), o meio 

fundamental para se obter o controle político e espacial. Como resume Jean Baudrillard 

(1981:63), há uma “organização hierárquica do espaço em benefício do olho e da visão”. 

Na utopia modernista, o olho e o olhar são, portanto, importantes instrumentos panópticos 

de produção da ordem e, nesse sentido, a arquitetura e o urbanismo terminam por 

produzir indivíduos que se vigiam e se reprimem mutuamente30.  

 

A utopia modernista de uma sociedade transparente deu lugar, segundo Cortés 

(2008:10), à exacerbação da visibilidade e do controle exercido pela onipresente 

vigilância das atuais câmeras de segurança, o que gerou uma intensificação no processo 

de internalização dos imperativos disciplinares. Assim, a partir de Agamben (2009), 

diríamos que a primeira tarefa do sujeito contemporâneo por vir seria, antes de tudo, a 

profanação desse olhar que controla, gerencia e disciplina a arquitetura, o urbanismo e 

os corpos. 

 

Dessa forma, de acordo com Cortés (2008:141), se faz necessário propor um conceito 

arquitetônico e urbanístico que leve em conta o contexto sociocultural e a participação 

dos setores marginalizados, para que se possa ir além de uma concepção racional-

funcionalista da cidade, que tem perpetuado os interesses dos privilegiados e a perda da 

experiência urbana. Assim, uma das tarefas pendentes da cidade contemporânea, 

segundo Cortés (2008:124), seria a reinvenção do erotismo em suas ruas e relações, ou 

                                            
30 Os banheiros públicos, sobre os quais já falamos, nos dão um bom exemplo de como a arquitetura 
produz indivíduos, ao mesmo tempo em que é produzido por estes, que se vigiam e se reprimem 
mutuamente. 
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seja, uma arquitetura e um urbanismo que inclua a vida cotidiana e que assuma os 

interesses de todos os seus habitantes. 

 

Esse projeto por vir, como já dissemos, deve levar em consideração, por exemplo, que 

as diferenças de gênero e de sexualidade tornam distintas a experiência com a 

arquitetura e com a cidade31. Sendo assim, os corpos dissidentes podem ser uma 

importante inspiração, uma vez que, historicamente, construíram espaços que 

profanavam a racionalidade, a funcionalidade, o olhar e a vigilância da utopia 

modernista32. 

 

Assim, ainda que o estudo do espaço tenha aparecido muito timidamente como uma 

categoria de análise das ciências sociais desde a filosofia kantiana, segundo Antônio 

Garrido (1996:207), foi somente na segunda metade do século XX, a partir principalmente 

dos trabalhos de Michel Foucault, David Harvey, Henri Lefebvre, Michel de Certeau, 

Edward Soja e outros, que se intensificaram os estudos sobre o espaço. Estaríamos, na 

contemporaneidade, de acordo com Foucault (2003:411), vivendo a época do espaço, e, 

                                            
31 A escola é um bom exemplo desses usos e significados distintos para os diferentes sujeitos. De acordo 
com Joseli Silva (2009:137), tradicionalmente, a escola é vista como um local de inclusão, de convivência 
e de acesso democrático ao conhecimento. Entretanto, para travestis, homens e mulheres transgêneros, a 
escola ainda é sinônimo de sofrimento, violência e de ataque cotidiano à autoestima, o que termina por 
impedir as possibilidades de conquistas materiais e sociais tradicionais. O espaço escolar reproduz, 
portanto, o contexto cisheteronormativo que já se vivencia na sociedade, ou seja, de acordo com Silva 
(2009: 145), a escola reafirma os padrões de exclusão já postos na sociedade, reforçando hierarquias não 
só de gênero, como nesse caso, mas também de sexualidade, classe, etnia, etc. 
32 Nesse sentido, cabe-nos apontar para duas questões relativas ao continuum entre gênero, sexualidade 
e espaço: o uso erótico de algumas áreas públicas e a ideia de que espaços são também lugares de 
memória de corpos e prazeres dissidentes. Quanto ao uso erótico, interessa-nos apontar como algumas 
áreas foram prematuramente utilizadas por corpos dissidentes de modo profanatório em relação aos 
projetos urbanísticos e arquitetônicos modernos. Uma leitura desses encontros em áreas públicas como 
ars erotica pode ser inspiradora para esse projeto por vir. Quanto à memória, devemos recordar que o 
símbolo internacional da luta lgbt é justamente um bar, o Stonewall Inn, em Nova Iorque. De acordo com a 
mitologia dissidente local, no dia 28 de junho de 1969, havia uma grande quantidade de pessoas no bar, 
especialmente travestis, lésbicas butch e drag queens, em uma espécie de velório particular da grande 
diva do cinema e da comunidade lgbt local, Judy Garland (Mérida, 2009:11). Neste dia, que será 
historicamente reconhecido, mas também mercadologicamente construído, como dia internacional da luta 
lgbt, mais uma vez a polícia invadiu o espaço e agrediu brutalmente não somente aos que ali estavam, 
mas também ao próprio rito fúnebre que se desenrolava. “Inesperadamente” houve, então, uma grande 
resistência, comandada pelas travestis, provavelmente inspiradas por Garland, que terminou em uma 
rebelião que durou mais de três dias. Assim, como poderemos perceber mais adiante, cada espaço 
apropriado por esses corpos dissidentes é sempre parte de um processo de produção de subjetividade e 
parte de uma memória afetiva compartilhada. 
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dessa forma, estariam as ciências sociais passando por uma virada espacial, ou seja, por 

um momento em que privilegiaríamos o estudo do espaço. De acordo com Juliana Rocha 

Franco, 

A virada espacial possibilitou a consolidação da ideia de que relações espaciais 
devem ser compreendidas não apenas como um pano de fundo ou cenário para 
eventos, um recipiente vazio a ser preenchido com ações e movimentos ou algo 
para ser tratado como a priori ou fixo. Para tal, o espaço é compreendido como 
algo que é produzido socialmente, ao invés de um recipiente para as relações 
que acontecem no tempo. Podemos perceber [...] a construção de um ponto de 
vista sobre o espaço que não o compreende como um dado fixo, e sim como algo 
transformado por uma multiplicidade de produções e práticas (2015:68).  
 

Foucault (2010:56) afirma ser surpreendente que o espaço tenha demorado tanto para 

ser percebido efetivamente como um problema histórico-político, nesse sentido, até 

mesmo a filosofia seria uma das razões desse atraso33. Assim, se faz necessário, de 

acordo com o filósofo francês (2003:413), intensificar um processo de dessacralização 

do espaço, que implica, por exemplo, no ataque aos binarismos como espaço privado e 

público, espaço familiar e espaço social, espaço de lazer e espaço de trabalho, etc. 

 

No campo da crítica literária, de forma semelhante, houve sempre uma hipervalorização 

do tempo, que implicava até mesmo nas concepções de linguagem, em detrimento das 

análises espaciais. Neste trabalho, portanto, seguindo a Marisa Gama-Khalil (2016:16), 

a proeminência será dada ao espaço, uma vez que o próprio tempo se concretiza em um 

espaço. Reverteremos, portanto, a tradicional primazia, no campo da crítica, da teoria e 

da historiografia literária, do tempo sobre o espaço. 

 

Dessa forma, em uma possível virada espacial desse campo, de acordo com Foucault 

(2000:169), deveria haver um empenho investigativo sobre as diversas espacialidades 

das obras, o que compreenderia não somente entender a linguagem literária como 

                                            
33 De acordo com Foucault (1984:117), “No momento em que se começava a desenvolver uma política 
sistemática dos espaços (no final do século XVIII), as novas aquisições da física teórica e experimental 
desalojavam a filosofia de seu velho direito de falar do mundo, do cosmos, do espaço finito ou infinito. Este 
duplo assenhoramento do espaço por uma tecnologia política e por uma prática científica lançou a filosofia 
em uma problemática do tempo [...]. Com uma desqualificação correlata do espaço, que aparece ao lado 
do entendimento, do analítico, do conceitual, do morto, do imóvel, do inerte”. Nesse mesmo sentido, 
segundo Soja (Rocha Franco, 2015:67), o aparecimento de um historicismo desespacializante no século 
XIX desvalorizou e despolitizou o espaço como objeto de um discurso social-crítico, o que impossibilitou a 
emergência de uma práxis espacial emancipatória durante quase um século. Como resume Deleuze 
(2008:174), a textualidade moderna é/era temporal, ou seja, está/estava em relação direta com o tempo. 
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espacialidade, mas também, como nos propomos ao longo desta pesquisa, pensar a 

sociedade problematizando o espaço literário. 

 

Os caminhos percorridos e propostos pelos primeiros pensadores da virada espacial 

possibilitaram, assim, que os estudos envolvendo o espaço também dialogassem com 

questões de gênero e sexualidade, ainda que, como aponta Joseli Silva (2009:36), as 

correntes hegemônicas tenham de início dificultado enormemente a inclusão das 

categorias de gênero e sexualidade como elementos de análise do espaço nos mais 

diferentes campos do saber. No campo literário, por exemplo, de acordo com Sylvia 

Molloy (2000:817), o gênero e a sexualidade, assim como outros marcadores como raça 

e classe, como categorias de análise teórica, encontraram uma enorme resistência tanto 

na crítica como na teoria literária.  

 

Consequentemente, foi somente nas últimas três décadas que houve uma proliferação 

de estudos sobre espaços dissidentes, especialmente nos campos da sociologia e da 

antropologia, de acordo com Peralta (2013:57)34. Investigadores do campo literário, 

entretanto, ainda apontam para uma carência de estudos literários que discutam as 

espacialidades.  

 

Segundo o crítico Antonio Dimas (1985:6), o estudo do espaço ainda não encontrou 

receptividade sistemática, sendo minguada a bibliografia teórica sobre o assunto; o 

mesmo foi constatado por Osman Lins (1976:68) e Ozíris Borges Filho (2009:106)35. Essa 

escassez tanto de produção teórica, quanto de análises mais específicas, se agrava 

quando pensamos em uma discussão entre espaço, literatura, gêneros e sexualidades 

dissidentes. Segundo Peralta (2013:66), “a análise da representação literária de espaços 

                                            
34 No caso dos estudos antropológicos que envolvem cinemas pornôs, por exemplo, analisamos vinte e 
nove pesquisas, sendo dois trabalhos de conclusão de curso de graduação, nove dissertações, uma tese 
e dezessete artigos científicos. Apenas duas delas foram publicadas antes dos anos 2000, a tese de 
Veriano Terto Júnior, em 1989, e a dissertação de Alexandre Fleming Câmara Vale, em 1997, o que 
confirma a informação de Peralta (2013). 
35 No campo dos estudos sobre espaço e literatura, no Brasil, por exemplo, temos, principalmente, o 
importante ensaio de Antônio Candido (1972), a tese de Osman Lins (1976) e os recentes trabalhos de 
Luiz Alberto Brandão e Ozíris Borges Filho. 
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homoeróticos carece praticamente de antecedentes no campo da crítica ibero-

americana”36. 

 

Isto posto, o espaço literário não pode ser mais considerado, como explicita Peralta 

(2013:68), como um mero suporte ou cenário onde se desenvolvem as ações ou onde se 

localizam as personagens. Nesse sentido, Foucault (2000:170) sugere três possíveis 

direções para o estudo do espaço e da literatura: o estudo da espacialidade da linguagem 

da obra, o estudo dos espaços no interior da obra e o estudo dos espaços exteriores à 

obra. Esta última corrente, a qual nos aproximamos nesta pesquisa, propõe pensar os 

“valores espaciais inscritos em configurações culturais complexas e que espacializam 

qualquer linguagem e qualquer obra que aparecem na cultura”. 

 

Entendemos, dessa forma, que o espaço na literatura, assim como o espaço físico da 

arquitetura e do urbanismo, não é um elemento neutro, não é homogêneo, não é 

anacrônico, não é autossuficiente, não é apenas um conjunto de elementos físicos e 

visuais, não é abstrato e não é apenas representação. O espaço literário, ao contrário, é 

sempre mediado por valores (Brandão, 2001:69); é sempre parte de uma intrincada rede 

de elementos concretos e representações simbólicas, assim como é uma construção 

discursiva localizada historicamente (Cruz, 2014:77); é uma construção social 

dinamizada, ou seja, deve ser sempre entendido a partir da experiência de uma 

comunidade (Cruz, 2014:78); é um dispositivo que se articula com os demais discursos 

presentes em uma sociedade, que reflete, assim, as tensões entre representações 

hegemônicas e representações estigmatizadas (Cruz, 2014:81); é atualizado sempre por 

cada obra literária, estando sempre impregnado de valores humanos  (Borges Filho, 

2016:18); está sempre intimamente relacionado com outros elementos textuais (Borges 

Filho, 2016:19); assim como também é produtor de subjetividades (Camarero, 2016)37. 

                                            
36 Peralta aponta para a investigação de Entique Álvarez (2010), que analisa a poesia espanhola, como 
uma das poucas pesquisas ibero-americanas a discutir a relação entre espaço, literatura, gênero e 
sexualidade. Assim, acrescento a essa incipiente lista o trabalho de Antônio de Pádua Silva (2008) e do 
próprio Jorge Luis Peralta (2013). 
37 De acordo com Osman Lins (1976:67-68), o espaço pode, inclusive, ser um elemento dominante nos 
textos literários. A Divina Comédia (1321), de Dante Alighieri, por exemplo, seria “a mais ambiciosa 
concepção literária do espaço, o espaço sobrenatural, abrangendo o inferno, o purgatório e, afinal, o 
paraíso, surge ao romper do século XIV”. 
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Entretanto, apesar da escassa bibliografia, acreditamos, como aponta Erimar Cruz 

(2014:88), que há um excesso classificatório sobre o espaço38, a partir dos mais 

diferentes campos do conhecimento que se apropriaram dele como categoria de análise. 

No caso específico da crítica literária, a partir das diferentes correntes teóricas da 

literatura39, mas também a partir dos diferentes objetos, metodologias e objetivos das 

investigações, como afirma Luís Alberto Brandão (2007:207). De acordo com Borges 

Filho, 

A palavra espaço como designativa de uma categoria literária é muito antiga, 
datando dos primórdios dos estudos literários, isto é, dos gregos que se 
preocuparam com o estudo da técnica da descrição literária [...]. No entanto, em 
tempos mais modernos, a polissemia do vocábulo espaço vem permitindo um uso 
intensamente metafórico e adjetivado que, do ponto de vista teórico-operacional, 
parece-nos prejudicial a uma abordagem mais rigorosa, mais conceitual, 
favorecendo equívocos em seu uso nos estudos literários [...] [há uma] utilização 
do vocábulo espaço e sinônimos para questões não espaciais (2015:24). 
 

O excesso classificatório sobrecarrega a análise espacial, que parece estudar o espaço 

sempre a partir de esquemas pré-estabelecidos40. Nesse sentido, como afirma Borges 

Filho (2015:13), os diferentes pontos de vista sobre o espaço e as diferentes abordagens 

levam a resultados muitas vezes contraditórios. Assim, de acordo com nossos objetivos, 

                                            
38 Em Maurice Blanchot (2002), por exemplo, a palavra espaço, usada em sentido metafórico, como 
sustenta Borges Filho (2015:17), nada ajuda na análise literária que desenvolveremos. 
39 De forma resumida, de acordo com Brandão (2007:207), “as correntes formalistas e estruturalistas 
tendem a não considerar relevante a atribuição de um valor “empírico”, “mimético”, à noção de espaço 
como categoria literária; e a defender a existência de uma “espacialidade” da própria linguagem. [...] Na 
direção oposta, as correntes sociológicas ou culturalistas interessam-se justamente por adotar o espaço 
como categoria de representação, como conteúdo social – portanto reconhecível extratextualmente – que 
se projeta no texto”. Assim, ainda de acordo com Brandão (2001:67-68), o espaço pode ser situado: 
fisicamente, temporalmente, em relação a outras personagens, em relação às suas próprias características 
existenciais, em relação a formas como essa personagem é expressa e se expressa, etc. 
40 Seguindo essa tendência de analisar o espaço de acordo com esquemas pré-estabelecidos, podemos 
apontar, por exemplo, estudos que se utilizam de levantamentos sobre as funções do espaço realizados a 
partir de Ozíris Borges Filho (2008, 2015 e 2016), Antonio Garrido (1996) e Osman Lins (1976). Borges 
Filho, em seus distintos trabalhos, costuma identificar sempre sete funções desempenhadas pelo espaço 
literário: caracterizar as personagens, situando-as no contexto socioeconômico e psicológico em que 
vivem; influenciar as personagens e consequentemente sofrer suas ações; propiciar favoravelmente a 
ação, mas não pressionar para que ela ocorra, o espaço, nesse sentido, é apenas denotado; representar 
os sentimentos vividos pelas personagens; estabelecer contrastes entre as personagens; antecipar a 
narrativa. De acordo com Garrido, o espaço tem tanto uma capacidade simbolizadora e explicativa, que diz 
respeito à psicologia ou à conduta da personagem, quanto tem uma capacidade descritiva que pode: 
contribuir para a articulação do relato; criar uma memória para o desenrolar da ação; influenciar na estrutura 
do relato, introduzindo um ritmo diferente; facilitar o processo de recepção e interpretação do texto. Por 
fim, para Osman Lins, o espaço pode: provocar uma ação, situar e caracterizar as personagens ou não ter 
função nenhuma. 
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dialogaremos apenas com as categorias capazes de nos auxiliar na leitura dos textos 

literários41. 

 

Seguindo a Brandão (2005), situemos a importância dada ao espaço, a partir de algumas 

abordagens das teorias literárias. De acordo com o autor, no Formalismo russo, no New 

criticism norte-americano, na Fenomenologia e na Estilística, o espaço não ocupa 

posição de destaque teórico, principalmente pelo fato de que a arte não é encarada como 

representação da realidade. Assim, somente com Mikhail Bakhtin, e sua ideia de 

cronotopo, o espaço ganha relevância para a teoria. No Estruturalismo, ainda de acordo 

com o autor, o espaço enquanto referência a um possível mundo extratextual não é 

relevante; entretanto, são esses autores que começam a falar em um espaço da 

linguagem, ou seja, o espaço é entendido como veículo para a experimentação 

linguística. Segundo o mesmo, a corrente Pós-estruturalista representa o momento da 

virada espacial na teoria literária, problematizando, dessa forma, o entendimento do 

espaço como natural, neutro, a-histórico, etc. Por fim, nos Estudos Culturais há um 

privilégio para se pensar o espaço como representação e como lugar de onde se 

produzem discursos. 

 

Em um esforço semelhante ao de Brandão, Gama-Khalil (2016) faz um levantamento 

sobre o lugar do espaço a partir de alguns livros de teoria literária, analisando as obras 

de Vitor Manuel de Aguiar e Silva, Philippe Hamon, Georg Lukács, Tzvetan Todorov, 

Gérard Genette, Roland Bourneuf, Réal Ouellet, Roland Barthes, Carlos Reis, Ana 

Cristina Lopes, Wolfgang Iser, Umberto Eco, Jonathan Culler e Iuri Lotman. De acordo 

com a pesquisadora, exceto pelos trabalhos de Lotman, Barthes, Iser e Eco, o espaço 

ocupa sempre um lugar sem importância na teoria, sendo entendido ora como mero 

acessório, que pode ser descartado ou que pode inclusive prejudicar a qualidade estética 

da obra, ora como mero integrante de uma cena descritiva. Assim, é quase sempre 

                                            
41 Não usaremos, portanto, distinções como espaço e lugar ou espaço e ambiente, uma vez que estas não 
acrescentam nada fundamental às análises literárias que desenvolveremos. Sobre espaço e lugar, 
consultar Rocha Franco (2015); sobre espaço e ambiente, consultar Silva (2008); quanto ao uso e a 
funcionalidade desses termos na crítica literária, consultar Borges Filho (2016). 
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tratado tangencialmente, aparecendo timidamente quando os autores abordam questões 

de representação e/ou descrição. 

 

O caráter multifacetado e o excesso de classificações podem ser percebidos, por 

exemplo, nos modos como os diversos teóricos e críticos literários abordam e qualificam 

o espaço. Nesse sentido, podem ser consultados os trabalhos de Cruz (2014), Gaston 

Bachelard (1996), Borges Filho (2008, 2009, 2013, 2015 e 2016), Lins (1976), Dimas 

(1985) e Brandão (2001, 2005, 2007 e 2012). 

 

Cruz analisa, por exemplo, dois modelos tradicionais de abordagem do espaço: o 

concretista e o psicológico e gestaltista42. Bachelard analisa o espaço através dos valores 

humanos de determinados espaços: a casa, o porão e o sótão, a gaveta, o armário e o 

cofre, etc.43. Borges Filho discorre sobre quatro linhas tradicionais de abordagem do 

espaço: a que trata da forma espacial do texto literário, a que aborda a temática do 

espaço, a que pensa a estrutura do texto e a que desenvolve o conceito de cronotopo; 

por fim, acrescenta mais duas correntes: a que estuda a relação entre representação e 

leitura e a que analisa a relação entre o espaço do escritor e o espaço da obra44. Lins 

aborda o espaço através dos conceitos de espaço social, atmosfera, ambientação 

(franca, reflexa, dissimulada ou desordenada)45; enquanto isso, Dimas, seguindo a Lins, 

                                            
42 Na abordagem concretista, de acordo com Cruz (2014:22-28), procura-se investigar o espaço na medida 
de sua aproximação com referências concretas. As propriedades do espaço ficcional seriam sempre 
recolocações das imagens tradicionalmente atribuídas ao espaço empírico, portanto, nessa abordagem, 
não se distingue quais são as particularidades do texto literário. Na abordagem psicológica e gestaltista 
(2014:39-42), cuja origem seria a obra de Bachelard (1996), entende-se o espaço não a partir de 
referências imediatas, mas através da relação entre experiência e existência. Assim, baseia-se em 
arquétipos que associam espacialidade e grau de afetividade. Ainda de acordo com o autor (2014:52), no 
contexto brasileiro, nos aproximamos mais desse último modelo, especialmente nos trabalhos de Lins, 
Brandão e Borges Filho. Por fim, Cruz (2014:69) sugere que em nenhum desses modelos há um esforço 
por romper com as contingências classificatórias. 
43 Bachelard (1996:196) entende que a topoanálise se refere ao estudo psicológico sistemático dos locais 
de nossa vida íntima. Assim, o corpo teórico da topoanálise seria a psicologia descritiva, a psicologia das 
profundidades, a psicanálise e a fenomenologia. O autor também faz distinções entre lugares agradáveis 
(tópicos), desagradáveis (atópicos) e oníricos (utópicos). 
44 Borges Filho (2008:1) entende, a partir de Bachelard (1996), que a topoanálise se refere a toda e qualquer 
análise do espaço na literatura, abarcando, portanto, outras abordagens sobre o espaço literário. Dessa 
forma, além das abordagens já citadas, a topoanálise também estabelece diferenças entre cenário, 
natureza, ambiente, paisagem e território (2008), assim como também analisa a distância que as 
personagens ocupam umas em relação as outras (2009), etc. 
45 Segundo Lins (1976:76-80), o espaço social seria o lugar a que pertence e na qual age a personagem; 
a atmosfera seria o caráter abstrato do espaço que termina por envolver e penetrar as personagens; 
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analisa o espaço tanto a partir da dicotomia espaço e ambientação, quanto pelo tipo de 

ambientação (franca, reflexa e dissimulada). 

 

Nesse sentido, interessa-nos, especialmente, os trabalhos de Brandão, por se 

aproximarem mais da leitura que fazemos do espaço literário. Assim, de acordo com o 

autor (2007:208), há quatro modos tradicionais de abordagem do espaço: como 

representação46, como forma de estruturação verbal47, como focalização48 e como 

espaço da linguagem49. Entretanto, para além dessas formas mais tradicionais e 

recorrentes, haveria mais quatro formas de abordagem do espaço literário, que seriam, 

de acordo com o autor (2007:213), derivações, quase sempre problematizadoras, das 

abordagens tradicionais. Assim, o espaço seria abordado também como: operações de 

espaçamento50, distribuições espaciais51, espaços de indeterminação52 e como 

representações heterotópicas. 

 

                                            
enquanto a ambientação seria o conjunto de processos conhecidos ou possíveis, destinados a provocar, 
na narrativa, a noção de um determinado ambiente, que se distinguem pela posição do narrador na obra. 
46 É o modo mais recorrente de abordagem do espaço literário. Nesse sentido, a maioria dos estudos busca 
compreender os vários tipos de espaços representados no texto literário, em função da vinculação com 
identidades sociais específicas (Brandão, 2007:208). 
47 Esse modo de abordagem se interessa pelos procedimentos formais do texto, onde o espaço seria os 
recursos que produzem um efeito de simultaneidade (Brandão, 2007:209). 
48 Nessa abordagem, seria de natureza espacial o recurso que é responsável pelo ponto de vista, 
focalização ou perspectiva. Trata-se, portanto, principalmente, da definição da voz ou do olhar no narrador 
(Brandão, 2007:211). 
49 Tal abordagem entende que há uma espacialidade própria da linguagem verbal, a palavra, portanto, é 
espaço. Esse ponto de vista se assentaria em duas linhas argumentativas: na ideia de que tudo que é da 
ordem das relações é espacial e na ideia de que a linguagem é espacial porque é composta de signos que 
possuem materialidade (Brandão, 2007:212). 
50 Nessa abordagem, se considera a espacialidade de um texto em função de seu modo de estruturação. 
Entretanto, para além do efeito de simultaneidade, aborda-se o texto segundo a variabilidade potencial de 
suas articulações; trata-se, portanto, de inquirir fatores de ordenação e desordenação textual (Brandão, 
2007:215). 
51 Tomando como princípio a associação entre espaço e ponto de vista literário, essa vertente pensa a 
instabilidade das categorias de percepção, ou seja, trata o espaço como relações entre planos não 
hierárquicos que se determinam mutuamente (Brandão, 2007:216). 
52 Esse modo de abordagem concebe o espaço em um prisma relacional, que vincula espaço e percepção 
sensível. Nesse sentido, tanto aborda o espaço a partir da discussão entre matéria e forma, quanto 
interroga o espaço como produto, relação e condição (Brandão, 2007:217). 
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Isto posto, aproximamo-nos mais da abordagem que entende o espaço como uma 

representação53 heterotópica. Nessa perspectiva, portanto, seguindo a Brandão 

(2007:214), interrogamo-nos a seguir em que medida a literatura é capaz de fazer uso 

daquilo que, em certo contexto cultural, é identificado como um espaço heterotópico, 

assim como também nos interessa perceber como a literatura constrói espaços 

heterotópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53 Como afirma Brandão (2001:73), só tem “valor afirmar que o texto literário reproduz a realidade se se 
entende que reproduzir significa, literalmente, produzir de novo, ou seja, em um gesto que é, de certo modo, 
repetição, gerar uma realidade diferente”. 
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2. ESPAÇOS DARKROOM: O CINE(MÃO) 

 
nunca he podido evitar al hablar del cine, pensar más 
en la “sala” que en la “película” (BARTHES, 2009:351). 

 

Feiras de variedades, parques, praças, circos, galpões, bares, salões, cabarés, poeiras, 

teatros, palácios, televisões, centros culturais, salas multiplex, computadores, 

dispositivos móveis. O espaço físico onde habita o cinema mudou histórica e 

espacialmente de acordo não só com as inovações técnicas e a consequente 

industrialização, mas também em sintonia com os novos hábitos de consumo, com os 

novos códigos de moralidade e com as transformações das cidades. 

 

Dos “simples” jogos ópticos do início do século XIX a um importante dispositivo de 

construção de identidades nacionais, étnicas, sexuais, etc. do século XX, o cinema forjou 

uma maneira de apreciá-lo que encontrou na arquitetura, talvez, o seu mais importante 

aliado. Nesse sentido, se existe uma “situação cinema”, como afirma Roland Barthes 

(2009:350), mais do que a narrativa fílmica, importaria a arquitetura e a escuridão. 

 

Entretanto, enquanto sabemos e investigamos ininterruptamente, desde as teóricas 

feministas anteriores a Teresa de Lauretis (1994), como as narrativas e as técnicas 

cinematográficas funcionam como tecnologias de gênero e sexualidade; pouquíssimos 

estudos se debruçaram sobre o outro lado da situação cinema: o espaço de exibição. 

Procuramos, portanto, entender como o espaço físico do cinema pornô funciona tanto 

como uma tecnologia de gênero e sexualidade, quanto como um dispositivo biopolítico.  

 

Nesse sentido, as constantes intervenções governamentais não só sobre as narrativas 

fílmicas – o que inclui a censura, o controle por faixa etária, as propagandas de governo, 

etc. –, mas principalmente sobre o espaço físico – o que inclui quais corpos podem 

frequentar ou não determinadas salas, como e onde estas podem funcionar, etc. – são 

um importante desdobramento dos saberes-poderes que atravessam a “situação 

cinema”. 
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2.1. Cinema e cine(mão): uma história sobre o escuro 

 
Los raros homosexuales son los responsables de que 
arda la ciudad (QUIROGA, 2010:13). 

 

As feiras de variedades, parques, praças, circos, galpões, bares, salões e cabarés fazem 

parte, principalmente, da “primeira fase do cinema”. A partir da historiadora Flávia 

Cesarino Costa (2005:34), usamos essa expressão para nos referirmos aos anos que 

compreendem tanto um período não narrativo (1894-1908), quanto um de narratividade 

crescente (1908-1915)54.  

 

No período não narrativo, marcado por exibições ambulantes e esporádicas, o público 

era atraído pelas ilusões de óptica e pelas novidades tecnológicas; o cinema, nesse 

momento, segundo Márcia Bessa (2013:45), não passava de uma curiosidade científico-

tecnológica.  

 

No período de narratividade crescente, as exibições passam a ocorrer preferencialmente 

em pequenas salas e teatros. De acordo com João Soares Pena (2013:15), era inviável 

a abertura de salas específicas para a exibição cinematográfica, uma vez que os filmes 

ainda eram muito curtos, não ultrapassando cinco minutos; por isso, as sessões eram 

realizadas em espaços onde também se comia, bebia, conversava e dançava. 

 

É necessário dizer que a sensualidade, o erotismo e/ou a pornografia já estavam 

presentes desde o período não narrativo nas exibições cinematográficas55. Como 

assegura Nuno Cesar Abreu (1994:26), desde os primeiros cinematógrafos, o “público 

masculino” podia assistir a mulheres semidesnudas ou em trajes de banho em 

movimentos sensuais e lascivos56. Nesse mesmo sentido, um público interessado no 

                                            
54 No Brasil e na Argentina, as primeiras exibições aconteceram em 1896.  
55 As fronteiras entre erotismo e pornografia variam no espaço e no tempo, não dependendo, como afirma 
Abreu (1994:6), da natureza e do funcionamento das mensagens, mas da recepção. Nessa perspectiva, 
Ramon Freixas e Joan Bassa (2000), a partir de diferentes teóricos, censores e cineastas, fazem uma longa 
análise dos discursos que propõem uma distinção entre pornografia e erotismo e concluem que essa 
distinção fala mais sobre os valores dessas pessoas do que sobre os próprios filmes, ou seja, "tal distinción 
es sólo un aparente espejismo" (2000:43). 
56 A recepção inicial a essas primeiras exibições entendia esses pequenos filmes como pornográficos. 
Sobre isto, consultar o filme Nitrato d’Argento (1996), que mostra a repercussão do primeiro beijo no 
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corpo masculino podia assistir ao criador do fisiculturismo Eugen Sandow exibir seus 

músculos em trajes mínimos, no filme Sandow: the strongman (1894)57. 

 

O desenvolvimento tecnológico, que ocorreu paralelamente ao desenvolvimento da 

linguagem narrativa, permitiu não somente filmes maiores, como também viabilizou o 

negócio e a indústria cinematográfica, que inicialmente passou a demandar melhores e 

maiores espaços e em seguida espaços exclusivos para a exibição dos filmes.  

 

Entre 1915 e 1916, Alfonso Reyes (1995) publicou cerca de trinta e nove textos, em dois 

jornais madrilenhos, España e El imparcial, sob o pseudônimo Fosforo, que nos ajudam 

a reconstruir essa primeira fase do cinema. No meio de análises de filmes que eram 

exibidos em forma de folhetim, de comparações entre a narrativa literária e a 

cinematográfica e de queixas à sonorização, à legendagem e à qualidade do negativo 

dos filmes, Reyes afirma, em 28 de outubro de 1915, que foi a indústria que salvou o 

cinema de ser apenas um passatempo que logo seria esquecido, “la industria [...] ha 

cargado de vitalidad al cinematógrafo, salvándolo del peligro de perecer olvidado como 

um mero pasatiempo fugitivo” (1995:200). Em outros textos, o autor descreve também o 

surgimento dos better films e dos moving pictures, filmes "purificados" para crianças e 

adolescentes, respectivamente, assim como também noticia uma investigação sobre a 

moralidade nos estúdios de gravação, o que indica que a suspeita de imoralidade sobre 

o cinema recaía também sobre produtores, atores e atrizes. 

 

A afluência do público ao espetáculo cinematográfico cresceu, em consequência, 

aumentaram também as preocupações com a insalubridade das novas salas, assim 

como com questões morais. Por conta disso, sobre as novas salas passaram a atuar 

dispositivos cujas preocupações sanitárias não deixavam de ser também moralizadoras. 

Ao perigo epidemiológico oferecido pela grande concentração de pessoas em locais 

                                            
cinema, no filme The Kiss (1896), entre os atores May Irvin e John Rice; e Alexandre Câmara Vale 
(2000:52), que afirma ter sido concomitante, desde a primeira fase, a percepção do cinema tanto como um 
símbolo da civilização, quanto como um perigo à moral pública, cristã e burguesa, seja pela exibição de 
cenas “indecorosas”, seja pelo escuro das salas cinematográficas. 
57 Filme disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HWM2ixqua3Y>. Acesso em 5 de dezembro 
de 2016. 
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abafados e fechados, somava-se o medo provocado pela necessária escuridão das 

salas. 

 

Ao escuro estava associado não somente questões de insegurança, mas principalmente 

suspeitas de imoralidade; como já dissemos, a eliminação dos espaços escuros era um 

desafio tanto para a cidade, quanto para a arquitetura modernista. Nesse sentido, a 

mesma metáfora que entende a luz como razão, Deus, vida, conhecimento, etc., entende 

o escuro como irracionalidade, morte, sono, ameaça, mistério, segredo, malícia e 

principalmente como desejo. Afinal, como diz o Conde de Lautréamont (2005:100), as 

alucinações perigosas podem até vir de dia, mas elas vêm principalmente à noite.  

 

Por ser o escuro entendido como “a cor de um erotismo difuso”, como afiança Barthes 

(2009:351), rapidamente o cinema foi também percebido como um lugar de intensa 

disponibilidade erótica, onde brilhariam na escuridão corpos anônimos e desejantes. 

Como explica Barthes, 

En esta oscuridad urbana es donde se elabora la libertad del cuerpo; este trabajo 
invisible de los afectos posibles procede de algo que es una auténtica crisálida 
cinematográfica; el espectador de cine podría hacer suya la divisa del gusano de 
seda: Inclusum labor illustrat; justamente porque estoy encerrado trabajo y brillo 
con todo mi deseo (2009:351). 
 

Por conta disso, foram tomadas algumas medidas para evitar que esses espaços se 

tornassem uma ameaça à ordem e à moral coletiva, uma vez que a escuridão é uma 

necessidade técnica da exibição cinematográfica. Como afirma Pena (2013:137), o 

escurinho do cinema não estava imune aos ideais de decência e assepsia da utopia 

modernista.  

 

No livro La Habana para un Infante difunto (1979), o escritor cubano Guillermo Cabrera 

Infante nos apresenta os "perigos" e os prazeres do escuro dos cinemas cubanos. 

Nestes, o narrador conhece tanto as suas primeiras paixões platônicas, quanto descobre 

a hetero e a homossexualidade. O narrador, que a princípio poderia ser tomado, desde 

que ele fosse uma mulher, como o principal alvo dos dispositivos moralizadores que 

atravessam o cinema, conta-nos como sua sexualidade se deslocou da claridade das 
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ruas para o escuro do cinema; assim como também nos relata a presença da 

homossexualidade no Cine Lara.  

lo que hizo que mi amor trompero se desplazara definitivamente de las calles 
soleadas o desoladas a las salas oscuras (casi siempre iba al cine de tarde y la 
oscuridad formaba cavernas platónicas) del cine para interferir, con mi pasión por 
el cine, la realidad de la carne desvelándome del sueño del cine (2005:53). 
 
Después del incidente con el vecino enorme con su manaza avanzada fue que 
supe que el cine era teatro de raros gestos: extraños movimientos, permutas, 
tropismos: gente que se cambiaba frecuentemente de asiento y venía a sentarse 
en las primeras filas. Pero no eran fanáticos del cine sino amantes de los 
espectadores: su espectáculo no sucedía en la doble dimensión de la pantalla 
sino en las lunetas tridimensionales (2005:61). 
 

Assim sendo, uma das primeiras interdições que recaem sobre as salas de cinema é a 

restrição relacionada à presença de mulheres desacompanhadas. A mulher foi privada 

da escuridão oferecida pelo cinema, que se não lhe permitia passar algumas horas "sem 

controle", como sugere Theodor Adorno (1985:114), ao menos lhe permitia passar 

algumas horas longe de alguns dispositivos de controle, ainda que os filmes estivessem 

quase sempre destinados a docilizá-la. 

 

Um texto literário que reescreve essa interdição é o conto A solidão de Acácio, do 

cearense Alcides Pinto, presente na antologia Histórias do amor maldito (1967), 

organizada por Gasparino Damata. Neste, a travesti Rubiana é proibida pelo 

companheiro, o tenente Guilherme, sob qualquer hipótese, de ir ao cinema. O acesso a 

filmes, que era uma parte importante da vida de Rubi, deveria ser feito somente através 

da televisão. “Nem sonhe de ir ao cinema, assista filmes na televisão” (1967:26), diz o 

amante.  

 

Dessa forma, no que se refere à circulação pública da personagem, podemos dizer que 

a relação entre os dois se organiza a partir de interdições sexistas e heteronormativas, 

que apesar de serem tradicionalmente impostas às mulheres cisgêneras, não deixam 

também de interpelar violentamente corpos dissidentes. Nesse mesmo sentido, no filme 
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Nitrato d’Argento58, podemos assistir à retirada forçada de grupos de mulheres cis de 

dentro dos cinemas por elas não estarem acompanhadas dos respectivos companheiros. 

 

O narrador de Cabrera Infante (1979), que recorda a sua infância e adolescência em 

Havana, além da sua aprendizagem sexual, que ocorre principalmente no escuro das 

salas de cinemas, entre os anos 40 e 60, observa como “uma nova moral sexual” pode 

ser percebida no país justamente a partir do comportamento das mulheres no espaço 

público. Assim, o crescente número de mulheres desacompanhadas nos cinemas seria 

um indício de que elas estão resistindo e rechaçando o papel submisso a que estavam 

condenadas pela “moral machista” cubana. 

 

Quanto à televisão, ainda que estes aparelhos também projetem filmes, não há 

fascinação na exibição familiar, uma vez que, de acordo com Barthes (2009:352), está 

eliminado a escuridão e o anonimato das salas de cinema; assim como também 

praticamente não há imobilidade e silêncio, como afirma Abreu (1994:95). Na televisão 

experimentamos, portanto, um espaço domesticado que elimina o erotismo e nos 

condena à moral familiar. Consequentemente, se a moral da época condenava a mulher, 

especialmente a não proletária, ao ambiente familiar, a interdição sobre o cinema era 

mais um desdobramento de outras interdições às quais as mulheres (burguesas) 

estavam sujeitas no espaço público. 

 

Na novela 2666 (2004), do chileno Roberto Bolaño, no capítulo La parte de Fate, 

encontramos uma interessante comparação entre a relação do espectador do cinema e 

do telespectador. No livro, o jornalista norte-americano Fate vai à cidade de Santa 

Teresa, inspirada em Ciudad Juárez, cidade mexicana que ficou conhecida pelos altos 

índices de feminicídio, para cobrir uma luta de boxe para uma revista do Harlem, que se 

dedica principalmente à discussão de questões raciais. Após a luta entre Count Pickett e 

                                            
58 Nitrato d'Argento (1996) é um filme do diretor italiano Marco Ferreri que aborda a história do cinema tanto 
a partir das mudanças tecnológicas (o cinema mudo e o sonoro, a televisão e o vhs, etc.), quanto a partir 
das transformações arquitetônicas (as pequenas e as grandes salsas, os videoclubes, etc.) e das 
mudanças culturais (as interdições sobre o corpo feminino, os lanterninhas, os usos eróticos do cinema, 
etc.). 
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Merolino Fernández, Fate vai a um restaurante com Chucho Flores, Rosa Amalfitano, 

Charly Cruz e Rosa Méndez. No restaurante, Charly começa a falar com Fate sobre 

cinema, primeiro sobre um diretor conhecido de Charly e desconhecido por Fate, depois 

sobre o surgimento dos dvds, o desaparecimento das grandes salas de cinema e 

finalmente sobre a experiência de assistir filmes na televisão. Na perspectiva de Charly, 

a televisão, a depender do cumprimento de alguns requisitos por parte do telespectador, 

pode se aproximar, ainda que minimamente, da experiência do espectador de cinema. 

Entretanto, como perceberemos no trecho abaixo, esses requisitos, ainda que 

aparentemente simples, são difíceis de serem alcançados na experiência 

cinematográfica doméstica. 

 
Un televisor no es lo mismo que una pantalla de cine. La sala de tu casa no es lo 
mismo que una vieja platea casi infinita. Pero, si uno observa con cuidado, es lo 
que más se le parece. En primer lugar porque mediante el vídeo puedes ver tú 
solo una película. Cierras las ventanas de tu casa y enciendes la tele. Metes el 
vídeo y te sientas en un sillón. Primer requisito: estar solo. La casa puede ser 
grande o pequeña, pero si no hay nadie más toda casa, por pequeña que sea, de 
alguna manera se agranda. Segundo requisito: preparar el momento, es decir, 
alquilar la película, comprar la bebida que vas a beber, la botana que vas a comer, 
determinar la hora en que te vas a sentar delante de tu tele. Tercer requisito: no 
contestar al teléfono, ignorar el timbre de la puerta, estar dispuesto a pasar una 
hora y media o dos horas o una hora o cuarentaicinco minutos en la más completa 
y rigurosa soledad. Cuarto requisito: tener a mano el mando a distancia por si 
quieres ver más de una vez una escena. Y eso es todo. A partir de ese momento 
todo depende de la película y de ti. Si todo va bien, que no siempre va bien, uno 
está otra vez en presencia de lo sagrado (2004:398). 
 

No entanto, a interdição mais facilmente naturalizada, sendo rapidamente entendida e 

desejada como parte da “situação cinema”, foi a figura do lanterninha. Surgidos, ainda 

nos anos vinte, em um momento de construção das grandes salas exclusivas para a 

exibição de filmes, os lanterninhas circulavam, como recorda Alexandre Câmara Vale 

(2000:48), com lanternas em punho, empenhados na manutenção da ordem e da 

moralidade no interior das salas de cinema; ainda que a priori a função destes fosse 

apenas a de indicar os lugares dos espectadores, como afirma Alice Gonzaga 

(1994:133). 

 

Nesse sentido, assim como o projeto da modernidade é o projeto do olhar e da vigilância, 

os lanterninhas são os olhos, os dispositivos disciplinares, o panóptico, a vigilância, no 
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escuro dos cinemas; suas pequenas luzes disciplinares funcionam, por conseguinte, 

como a lei, a norma, a disciplina, a interdição, a razão e a moralidade moderna.  

 

Em Paraíba (1975), de Gasparino Damata, podemos perceber como a luz funciona como 

um dispositivo disciplinador e moralizador. O conto nos apresenta um diálogo entre o 

narrador, que é um fiscal de obras, e um atendente de lanchonete; dois homens 

cisgêneros, dois garotos de programa, dois pernambucanos da cidade de Floresta, que 

vivem no Rio de Janeiro.  

 

A narrativa, apesar de uma linguagem que parece não acompanhar a origem e o meio 

social dos personagens, constrói em torno desses dois homens, não somente a figura do 

michê que não se entende como homossexual, mas principalmente a ideia da cultura 

nordestina como lugar de atraso59; enquanto a cultura carioca é entendida como mais 

moderna, menos atrasada e menos preconceituosa. 

 

No texto, a luz aparece em dois momentos. No primeiro deles, as luzes do cinema são 

acesas quando há um princípio de confusão dentro da sala. Dessa forma, as pequenas 

luzes, quando acesas conjuntamente, funcionam para controlar e reestabelecer uma 

ordem dentro do cinema, mesmo que mais permissiva. Nesse sentido, são os gritos de 

um cliente, que desconhecia os usos eróticos dentro daquela sala, e, por este motivo, 

reclamava da presença de homens fazendo sexo nas poltronas, que fazem as luzes 

serem acesas.  

 

Em um segundo momento, aborda-se a presença do lanterninha dentro do cinema pornô, 

onde os usos eróticos, ainda que controlados, são mais permissivos. O texto aponta, 

                                            
59 Duas informações presentes no texto corroboram com essa construção do nordeste brasileiro como um 
lugar de atraso. Nesse sentido, tanto o título Paraíba, que é uma expressão amplamente utilizada no 
sudeste de forma pejorativa para se referir a qualquer nordestino, quanto o fato de serem as personagens 
naturais de Floresta, cidade pernambucana próxima à cidade de origem do autor, reforçam o uso 
metonímico das personagens como representantes de todos os habitantes da região. Sobre essa relação 
entre nordeste e sudeste, indicamos o livro A invenção do nordeste e outras artes (2009), de Durval Muniz 
de Albuquerque Júnior, que nos mostra como se construiu a partir não só da literatura, mas também de 
outras artes, a identidade nordestina, em contraposição especialmente à cidade de São Paulo, como o 
lugar da fome, do atraso, do coronelismo e do conservadorismo. 
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então, para um afrouxamento das suas funções disciplinadoras. Por isso, o narrador do 

conto, provavelmente acostumado à presença moralizadora dos lanterninhas, após 

algumas visitas ao mesmo cinema pornô, afirma ter começado a notar que “o pessoal 

não se importava com o lanterninha, nem com o guarda, e que a sacanagem lá em cima 

corria rasgada” (1975:10). 

 

Deslocando-se, portanto, os usos do cinema, altera-se ou precariza-se também as 

funções disciplinadoras dos lanterninhas. No entanto, de acordo com Pena (2013:5), nos 

cinemas pornôs, a figura do lanterninha tende a desaparecer, o que afrouxa ainda mais 

a vigilância sobre as práticas eróticas no interior dessas salas. Em outros textos literários 

e jornalísticos, esses olhares normativos aparecem, no entanto, não só como cúmplices 

de usos eróticos, mas também como chantagistas ou exercendo outras funções, 

especialmente as de limpeza. 

 

No jornal Lampião da Esquina60, na edição de novembro de 1980, sabemos, a partir de 

depoimentos de frequentadores do Cine Íris61, que lanterninhas, juntamente com policiais 

e outros achacadores, estavam perseguindo e chantageando as “bichas”62. No mesmo 

jornal, na edição de maio de 1981, além da denúncia de espectadores de abuso policial 

nesses espaços, o delegado José Gomes de Andrade, da 5ª DP, nos informa que as 

constantes batidas policiais no Íris foram solicitadas pela proprietária do cinema e que 

                                            
60 O Lampião não foi o primeiro jornal de temática lgbt do Brasil, antes dele já havia circulado pelo menos 
trinta e duas publicações, no entanto, foi o primeiro com grande circulação nacional. Sua primeira edição é 
de abril de 1978 e a última é de julho de 1981; nesse período, foram publicadas trinta e oito edições 
mensais, além de três edições extras. O conselho editorial era formado por nomes como Aguinaldo Silva e 
Gasparino Damata, que aparecem com outros textos ao longo desta tese, mas também Adão Costa, Clóvis 
Marques, Darcy Penteado, Francisco Bittencourt, Jean-Claude Bernadet, João Antonio Mascarenhas, João 
Silverio Trevisan e Peter Fry, além das importantes colaborações de Leila Míccolis e Alexandre Ribondi. 
61 Localizado na rua da Carioca, centro do Rio de Janeiro, em estilo art nouveau, o Cine Íris foi inaugurado, 
em outubro de 1909, com o nome de Cinematographo Soberano, como uma das mais importantes salas 
para a exibição cinematográfica da então capital federal do Brasil. A partir de Bessa (2013:78), podemos 
inferir que o Íris é hoje o mais antigo cinema em funcionamento no Brasil. Consultar Anexo 3. 
62 No Lampião de dezembro de 79 aparece a seguinte nota: "Apesar de inesquecíveis love affairs iniciados 
nestes endereços [cinemas pornôs do Rio de Janeiro], tem pintado sujeira no lance: supostos policiais 
querendo acompanhar os mais atrevidos até o distrito, à guisa de atentado ao pudor público; a história 
termina sempre com uma transferência monetária do bolso do trouxa para o do espertalhão. [...] Tem 
pintado assalto também, e sem disfarces de atentado a pudores. Portanto, vamos à luta pelo prazer, mas 
todos preparados". 



55 

 

essas ações poderiam se repetir em outros cinemas pornográficos, desde que solicitados 

pelos proprietários. 

 

Um dos poucos textos literários a abordar o roubo e a chantagem dentro dos cinemas 

pornôs é La calle de los caballos muertos (1982), do argentino Jorge Asís, que é narrado 

por Sandro e conta a história dele e de outros dois primos tucumanos, habitantes de uma 

favela da grande Buenos Aires. Os três costumavam provocar, principalmente em 

estádios de futebol, grandes e violentas brigas. Em uma dessas histórias, Sandro conta 

como Ramón costumava sair e transar com homossexuais, seja no cine Colonial63, seja 

na casa de homens que conhecia no circuito de deriva homossexual. Esses encontros, 

entretanto, quase sempre terminavam em extorsão e espancamento. 

Por su parte, el Ramón fue, de movida, un ratero. Rodeado de misterios, el 
mocoso siempre tenía plata encima, amigos desconocidos y mayores, de la 
Cañada o de Gonnet. Especialmente los sábados, salía de noche a caminar por 
Lavalle, la del centro, desde Pellegrini hasta Florida, lentamente iba y volvía, 
miraba. O las noches de viernes por la avenida Mitre, de Avellaneda, desde la 
plaza hasta Pavón, se paraba en la puerta del cine Colonial. Miraba, lúdicamente, 
a los maricas, se hacía perseguir, se hacía levantar, en el Colonial se la hacía 
chupar. Si podía, claro, después los desvalijaba, amenazaba con hacerles un 
desastre en el departamento, con denunciarlos por intento de corrupción, les 
pegaba. [...] El Ramón decía que no, pero, seguramente, antes de robarles o 
pegarles, los penetraba. En varias oportunidades tardó quince días en aparecer, 
y hasta una noche regresó lastimado y lleno de silencios, lo había destrozado el 
hermano mayor de un gordito puto de Don Bosco (1982:18-19). 

 

Enquanto isso, no conto Ángel com las alas rotas (2014), do chileno Juan Pablo 

Sutherland, a polícia ocupa um cinema pornô, o Lido64, para evitar que o espaço continue 

funcionando como palco para uma sexualidade dissidente. 

Hojeo una revista de artículos de cine, hay uno sobre cines porno em Nueva York, 
cinco por cada tres habitantes. Buena proporción. En este país cartucho no pasa 
nada. [...] En el Lido los pacos rondan en los intermedios y sus baños ya no sirven 
para tirar (2014:38). 
 

É importante ressaltar a colaboração do mercado, como no caso da dona do Cine Íris, à 

repressão de gênero e sexualidade para percebermos que essas ocupações ou esses 

usos eróticos dissidentes do cinema não se deram necessariamente a partir de um desejo 

                                            
63 Sobre o Cine Colonial, presente também na narrativa de Carlos Correas (1959), consultar Anexo 4 
64 Sobre o Cine Lido e outros cinemas de rua de Santiago, consultar: <http://www.latercera.com/noticia/el-
antes-y-despues-de-los-lugares-donde-se-ubicaban-cines-y-teatros-en-santiago/>.  Acesso em 18 de out. 
de 2017. 
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do mercado de sobreviver à falência dos cinemas de rua, mas sim a partir de um uso que 

sobreviveu à própria repressão do mercado e da polícia. Como afirma o historiador James 

Green, 

[as lgbts] têm de conquistar os seus espaços de interação e sociabilidade. 
Conquistar mesmo, já que geralmente foram e são perseguidos de modo 
implacável pelos cidadãos comuns e, talvez muito pior, pela polícia, pela Justiça 
e pela medicina (2006:29). 

 

Ainda sobre lanterninhas, na novela Cinema Orly (1999), de Luís Capucho, cuja narrativa 

se passa na década de 80, o narrador relata que no cinema Orly65 os lanterninhas 

pareciam ter apenas uma presença decorativa, já que não interferiam em nenhuma das 

atividades eróticas que se experimentava no local. Assim nos conta o narrador: 

Fumávamos, chupávamos pau e dávamos o cu a despeito do lanterninha que 
fingia nada ver [...]. Era um trabalho meio que apenas para afirmar que o cinema 
tinha seu lanterninha [...] nenhuma atividade sexual era repreendida e o 
lanterninha era apenas mais um objeto do nosso desejo (1999:27). 

 

Nesse mesmo sentido, na crônica Baba de caracol en terciopelo negro (2001), que retrata 

o funcionamento do cinema Nagasaki, da Plaza de Armas, em Santiago, Pedro Lemebel 

diz que o lanterninha trabalha apenas por rotina, entretanto, atua sem atrapalhar 

demasiadamente as cenas eróticas que se passam entre a plateia, uma vez que ele sabe 

que ninguém está ali para ver o filme exibido. 

Ni siquiera el tiraje luminoso del acomodador que pulsa la linterna y recorta con 
luz sucia un giro de espaldas, un brillo de cierre eclair, una mano presurosa que 
suelta el comando, sólo por rutina, porque el acomodador sabe que esa es la 
función y de lo contrario nadie viene a ver a Bruce Lee porque lo tienen en video 
(2001:17). 
 

No conto Cine Privê (2009), de Antônio Carlos Viana, conhecemos a história do antigo 

lanterninha, seu Manuel, que com a obsolescência da sua antiga função passou a 

trabalhar como auxiliar de limpeza. Em diálogo com o dono do cinema, “seu Gamaliel”, 

podemos perceber como as regras de moralidade são afrouxadas, ainda que o discurso 

oficial de controle dos usos eróticos no cinema afirme o contrário. Diz o narrador: 

De todos os cines privês, o de seu Gamaliel tem fama de ser o mais limpo, o de 
maior respeito, não é lugar de pegação. Seu Manuel faz muxoxo, tudo jogo de 
cena, porque nos tabiques que separam as cabines tem uns buracos pra 
ventilação que ele sabe muito bem para que servem (2009:160). 

                                            
65 Inaugurado em 1934, próximo à Cinelândia carioca, com o nome de Cine Teatro Rio, o Cinema Orly 
também já foi conhecido como Cine Ok, Cine São Carlos e Cine Rivoli. Funcionou como cinema pornô 
desde os anos 80 até o seu fechamento em janeiro de 2013. Desde então, encontra-se fechado para 
reformas. Consultar Anexo 5. 
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Nos cinemas não-pornôs, a figura do lanterninha também tende a desaparecer. Nas 

novas salas de cinema multiplex, por exemplo, duas intervenções parecem ter facilitado 

o desaparecimento desses trabalhadores: a colocação de luzes indicadoras no piso das 

salas, o que afeta a escuridão e o erotismo sem prejudicar a projeção, e o acesso ao 

mapa do cinema na compra dos ingressos. Além disso, a precarização dos trabalhadores 

do cinema, que passaram a exercer mais de uma função, significou também uma grande 

economia para os empresários do ramo. 

 

Entretanto, parece-nos também que a (desejada) vigilância, inicialmente exercida pelos 

lanterninhas, foi fortemente incorporada pelos próprios espectadores. Desse modo, a 

intervenção de algum funcionário do cinema, sobre alguma prática não tolerada, pode 

ser feita, quando acionados, por seguranças, que costumam ficar fora das salas. O 

primeiro controle das condutas permitidas dentro da sala de exibição é, portanto, 

delegada e exercida pelos próprios espectadores. 

 

Concordando com José Miguel Cortés (2008:10), podemos dizer que houve uma forte 

internalização dos imperativos disciplinares, especialmente, nas salas multiplex. Uma 

vigilância, convém lembrar, que começa com as câmeras de segurança nos arredores 

desses locais e se intensifica nas portas de acesso das salas, que estão quase sempre 

localizadas em shoppings, igualmente vigiados e controlados. 

 

Como já dissemos, o erotismo e/ou a pornografia faz parte da narrativa fílmica desde os 

primeiros experimentos ópticos66. Assim sendo, podemos afirmar que os cinemas pornôs, 

                                            
66 A filmografia pornô, além das suas origens nos experimentos ópticos e nos stag films, também é marcada 
pelos desenhos animados, ou seja, até mesmo as animações, que surgiram, nos anos 30, destinadas ao 
público infantil, experimentaram um desenvolvimento pornográfico paralelo (Freixas, 2000:213), o mesmo 
também ocorreu com o gênero documental. Como assegura Abreu (1994:26), o primeiro grande sucesso 
popular do estúdio Universal foi o documentário Traffic in Souls (1913), que abordava a prostituição 
feminina e faturou na época mais de 250 mil dólares. Assim como este filme, uma quantidade significativa 
de outros documentários abordava sob a capa da ciência e da moral temas considerados transgressores, 
que exibiam frequentemente cenas de nudez e de certa forma, segundo Abreu, também continham cenas 
consideradas como eróticas e/ou pornográficas. 
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enquanto espaços físicos de usos eróticos, também têm uma origem na primeira fase do 

cinema com a exibição dos stag films67. 

 

Os stag films eram, principalmente, filmes norte-americanos e franceses mudos, preto e 

branco, com poucos minutos, que eram exibidos, de acordo com Preciado (2010:54), em 

espaços domésticos ou privados para uma plateia exclusivamente masculina e com bom 

poder aquisitivo68. Segundo Pena (2013:17), esses filmes circulavam ilegalmente não só 

em bordéis, mas também em salas de exibição em horários noturnos especiais, com a 

finalidade de driblar a proibição a que estavam submetidos69. Como afirma Preciado, 

La estructura homoerótica de las sesiones de visado de stag films ponía de 
manifiesto […] no solo que los hombres heterosexuales no necesitaban a las 
mujeres para pasarlo bien, sino, incluso, que lo pasaban mejor sin ellas. 
(2010:54). 
 

Um dos objetivos desses filmes, que é o mesmo dos que são atualmente exibidos em 

cinemas pornôs, era não só excitar, mas também incitar sexualmente aos espectadores 

homens, por isso, muitas vezes, eram exibidos em locais de maior permissividade sexual. 

Podemos afirmar também que os stag films, conforme Pena (2013:72), assim como a 

maior parte dos filmes pornográficos atuais, não tinham grande continuidade narrativa e 

muitas vezes eram compostos apenas de atos sexuais. 

 

Os mais antigos stag films dos quais se têm notícias são o argentino El Sartorio70, 

produzido em 1907; o francês L’Ecu d’Or ou la bonne auberge71, de 1908; o alemão Am 

                                            
67 Como recorda Natalia Moret (2010), o primeiro país a liberar a exibição de filmes pornográficos foi a 
Dinamarca, em 1969. Nesse momento, mais de três mil filmes já tinham sido produzidos e exibidos. Por 
conta das proibições, os stag films não forneciam informações sobre produção, direção e atores. 
Entretanto, em uma lógica bastante sexista, se exigia que as mulheres mostrassem o rosto, enquanto os 
homens geralmente apareciam usando máscaras. 
68 A partir da história dos stag films, Freixas e Bassa (2000:211) constatam que durante quatro décadas o 
mercado do cinema pornô se manteve restrito aos "encuentros de sólo-hombres, smokers o stag parties" 
e o público, exclusivamente masculino, era formado por duas categorias "los pertencientes al segmento 
más alto de la clase baja y los del más bajo de la clase media", além de "miembros voluntarios de 
organizaciones sociales y estudiantes internos en colegios, normalmente los organizados en fraternidades". 
69 No Rio de Janeiro, de acordo com Abreu (1994:41), as primeiras notícias de exibição de stag films são 
de 1907, enquanto a produção é de 1919. No caso argentino, de acordo com Moret (2010), El Sartorio, de 
1907, é considerado o mais antigo filme pornô do mundo. 
70 Disponível em: <https://vimeo.com/163965453>. Acesso em 5 de dezembro de 2016. 
71 Disponível em: <https://fr.xhamster.com/movies/583770/the_first_porn_movie_ever.html>. Acesso em 1 de maio 
de 2017. 
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Abend, de 1910; e o norte-americano A free ride72, de 1915. Segundo Abreu (1994:31), 

a produção de stag films se estendeu até o início dos anos sessenta conservando as 

formas primitivas originais, mesmo quando o cinema já havia incorporado som, cor e 

produções mais longas73. 

 

De acordo com Natalia Moret (2010), o stag argentino El Sartorio, que ficou perdido por 

mais de cem anos, foi filmado entre as cidades de Quilmes e Rosário. Como apontam 

Freixas e Bassa (2000:204), Buenos Aires, desde 1904, já era um importante mercado 

de pornografia cinematográfica. No filme, cuja duração não chega a cinco minutos, seis 

mulheres nuas brincam e comem infantilmente em um matagal quando aparece um 

homem com uma máscara de demônio que as persegue. Uma delas é capturada e 

assediada sexualmente, entretanto, a partir de uma reviravolta narrativa tipicamente 

machista, a mulher termina cedendo e desfrutando do assédio do homem-diabo.  

 

A partir disso, são mostradas cenas de sexo em muitas posições e há closes da genitália 

de ambos, especialmente da feminina. Ao fim, os dois adormecem e logo reaparecem as 

outras amigas para resgatarem a que tinha sido capturada. O homem-diabo é, então, 

golpeado com pequenos e frágeis pedaços de galhos e apressadamente foge para a 

mata. 

 

À parte esses espaços e projeções clandestinas, podemos afirmar que o cinema sempre 

foi um local de encontro para os dissidentes sexuais, ainda que nem sempre tenha sido 

um espaço de maior permissividade sexual74. Nesse sentido, os contos O menino do 

                                            
72 Disponível em: <https://www.xvideos.com/video1994497/antique_porn_1915_-_a_free_ride >. Acesso 
em 1 de maio de 2017. 
73  De acordo com Freixas e Bassa (2000:204), a ausência de som, por exemplo, se prolonga nos filmes 
pornográficos até a sua legalização, já que os produtores não tinham capital necessário para tal luxo e, da 
mesma forma, os exibidores também não possuíam equipamentos para tal tecnologia. 
74 Ainda que Green (Gatti, 2000) sugira que os cinemas desde 1914 já eram um local de pegação 
homossexual, acreditamos, entretanto, a partir da leitura dos textos literários, que os cinemas eram, 
principalmente, lugares de encontro e sociabilidade, mesmo que alguma prática sexual fosse possível. 
Sobre isto, consultar os textos literários de Capadócio Maluco (1914), Jorge Jaime (1953) e Carlos Correas 
(1959). 
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Gouveia (1914)75, assinado sob o pseudônimo de Capadócio Maluco76, e La narración de 

la historia (1959)77, do argentino Carlos Correas, nos narram os usos que alguns 

dissidentes sexuais faziam do espaço cinematográfico, antes mesmo deles se tornarem 

efetivamente pornográficos. 

 

                                            
75 Por causa da sua temática, o conto foi colocado, pelos funcionários da Biblioteca Nacional, na Coleção 
Inferno, no acervo de obras raras. Este fato garantiu que o texto não fosse destruído, enquanto os outros 
quinze contos que compõem a coleção do qual o texto originalmente faz parte, a coleção Contos Rápidos, 
estão atualmente perdidos. A Coleção Inferno da Biblioteca Nacional, que é composta de obras que já 
foram proibidas por questões morais, religiosas ou políticas, surgiu no final do século XIX. Segundo Ana 
Virgínia Pinheiro (Diniz, 2013), coleções como essa surgiram na Biblioteca Nacional de Paris, em meados 
do século XIX, e foram rapidamente adotadas por outras bibliotecas do mundo. Em agosto de 2008 e junho 
de 2016, parte do acervo da Coleção Inferno da Biblioteca Nacional foi exposta ao público, sendo o conto 
de Capadócio Maluco incluso na exibição da primeira exposição. 
76 Capadócio Maluco é literariamente um personagem dentro do jornal O Rio Nu, onde publica textos desde, 
pelo menos, a edição 1300, de 31 de janeiro de 1910. No primeiro texto que encontramos com a assinatura 
do autor, Capadócio nos narra o encontro que teve com uma “rapaziada destorcida da Faculdade de 
Medicina”. Nas edições seguintes, relata-nos, ainda, outros casos de torcidos e Gouveias. Especificamente 
sobre O menino do Gouveia, o conto foi anunciado como “em preparação” nas edições 1577 a 1580, sendo 
colocado à venda na edição 1581, de 7 de fevereiro de 1914. 
77 De acordo com Adrián Melo (2011:12), La narración de la historia foi o primeiro relato argentino de 
temática explicitamente homossexual onde a homossexualidade não aparece como uma patologia, mas 
como um traço normal dos personagens principais; para Jorge Luis Peralta (2013:440), foi a primeira 
narrativa argentina cujo argumento estava centrado em um encontro sexual entre dois homens. No entanto, 
segundo o mesmo (2013:397), havia anteriormente uma tradição que possibilitou a produção e a publicação 
do conto, que remete tanto aos homófilos José Bianco, Manuel Mujica Lainez e Abelardo Arias, quanto à 
editora Tirso, que, sob a direção de Abelardo Arias e Renato Pellegrini, difundiu, entre os anos 50 e 70, na 
Argentina, “literatura com temática homoerótica”. O conto, depois de ser negado pela revista Contorno, foi 
publicado, em 1959, pela revista Centro, que era editada pelo Centro de Estudantes de Filosofia e Letras 
da Universidade de Buenos Aires. De acordo com o documentário Ante la ley (2012), que aborda 
especificamente as condições de publicação e de circulação do conto, antes mesmo da publicação, 
algumas pessoas abandonaram o conselho editorial da revista porque não concordavam com a publicação 
do mesmo. O problema, entretanto, se aprofundou quando o fiscal de polícia Guillermo de la Riestra, a 
pedido de algum professor ou aluno, apreendeu e proibiu a circulação da revista, o que levou a um processo 
judicial que terminou por condenar o autor e o diretor da revista, a seis e três meses de prisão, 
respectivamente, pelos crimes de pornografia, imoralidade e difusão de literatura obscena. O grande crime 
de Correas, como afirma Peralta (2013:406), foi dizer tudo, quando a regra era permanecer em silêncio. 
De acordo com Juan José Sebreli (2015), esse fato gerou um grande escândalo no mundo literário 
argentino, entretanto, editoriais produzidos tanto pelo jornal conservador La Nación, quanto pela Esquerda 
Comunista, aplaudiram a atitude de De la Riestra. Podemos dizer, então, que a carreira de Correas foi, 
desde o seu início, marcada por escândalo, censura e perseguição judicial, o que o levou às margens e ao 
esquecimento literário durante décadas. Após o processo judicial, Correas ficou mais de vinte anos sem 
ser publicado, retomando sua carreira literária somente após o fim da última ditadura argentina. Entretanto, 
cabe ressaltar que sua marginalidade no sistema literário argentino, à parte os processos judiciais, também 
se relaciona com a temática dos seus livros que, como explica Peralta (2013:397), se aproximam de uma 
corrente maldita na tradição literária homoerótica, onde há uma exaltação da marginalidade, uma 
reivindicação de aspectos não assimiláveis da homossexualidade e um rechaço à normalização das 
dissidências sexuais; nesse mesmo sentido, a trágica vida pessoal do autor, que culminou com seu 
suicídio, concorre com essa percepção maldita tanto sobre a obra, quanto sobre Correas. 
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O menino do Gouveia, que é considerado a segunda mais antiga narrativa de temática 

homoerótica brasileira, foi publicado pela editora Cupido e Companhia, ligada ao jornal 

O Rio Nu78, em uma coleção intitulada de Contos Rápidos79. O conto foi o sexto, em uma 

série de dezesseis publicações, que vinham sempre acompanhadas de gravuras que 

materializavam as cenas libidinosas descritas, como explica a historiadora Marina 

Carvalho80. 

 

Entretanto, antes mesmo do conto de Capadócio Maluco, uma grande quantidade de 

pequenos contos, poesias e ilustrações com temática homoerótica foi publicada pelo 

jornal O Rio Nu. Nesse sentido, encontramos, por exemplo, a poesia O Gouveia81, 

publicada na edição 840, de 25 de julho de 1906, que diz: 

[...] 
Uma noite no Rocio, 
Ia passando um rapaz 
Desses que têm pouco brilho, 
Com a calça rota por traz... 
Eis que o aborda um sujeito 
E o convida p’ra uma ceia: 
O convite foi aceito... 
Foram brincar de Gouveia!... 
 
A minha prima Luzia 
Casada com um tripeiro, 
A quem a sorte sorria 
Dando-lhe muito dinheiro... 
Um anno após o consorcio 
– Vejam só que cousa feia! – 
Foi requerer o divorcio 

                                            
78 O Rio Nu foi publicado bissemanalmente durante quase vinte anos, entre maio de 1898 e dezembro de 
1916. O jornal, que era humorístico, tinha uma grande quantidade de ilustrações, contos e versos eróticos, 
além disso, contava também com a colaboração de leitores que eram chamados a interagir com a 
publicação. Em uma dessas colaborações, na edição 844, de 8 de agosto de 1906, o jornal pedia que os 
eleitores respondessem a seguinte pergunta: “Quando um Gouveia vem atraz de nós, o que devemos 
fazer?”. As respostas deviam ser enviadas até o dia 13, às 14h. Uma das respostas, publicada na edição 
847, de 18 de agosto de 1906, assinada por Fera Braz, dizia: “Devemos fazer de conta / Que atraz de nos 
vem o diabo, / Para de tudo dar cabo / Com aquelle chifre sem ponta. / Pondo em guarda o tal vôvô, / 
Devemos por precaução, / Acocorar-nos no chão, / Qual bébé que faz cocô”. O jornal, que era de 
propriedade de Alfredo Velloso, sofreu inúmeros processos judiciais que tentaram impedir a sua circulação, 
sob a acusação de difusão de pornografia, conforme Augusto Viveiros de Castro (1925:202).  
79 A coleção Contos Rápidos, de acordo com a edição 1596, de 23 de maio de 1914, anunciava-se da 
seguinte forma: “Todos esses contos, que são escriptos em linguagem ultra livre, contendo uma gravura 
cada um, narram as mais pittorescas scenas de amor para todo os paladares”. Ainda de acordo com a 
editora, O menino do Gouveia, que era vendido como “Narração minuciosa da vida de um pequeno que 
cahiu nas unhas do Gouveia”, era “um sucesso sem igual”. 
80 Sobre a ilustração que acompanhava o conto O menino do Gouveia, consultar o Anexo 6. 
81 Sobre esta poesia, assim como sobre outros usos do termo Gouveia, consultar Natália Peçanha (2015). 
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Porque elle se fez Gouveia!... 
[...] 

 

No que se refere ao conto, O menino do Gouveia é narrado tanto por Capadócio Maluco, 

quanto por Bembem, que é o menino do Gouveia82. A narrativa, que está dividida em 

quatro partes, nos conta, principalmente, a vida de Bembem. Dessa forma, o “menino”, 

enquanto masturba Capadócio, relata-nos como se tornou um “puto matriculado”, um 

prostituto. 

 

Conhecemos, então, os desejos eróticos, a tentativa de sedução e a expulsão de 

Bembem pelo tio, assim como o encontro com o primeiro amante, o Gouveia, no Largo 

do Rocio83. É o Gouveia, portanto, que leva Bembem ao cinema, onde o “menino” assiste 

a toda sessão “segurando-lhe a pica” (1914:10)84. Bembem nos relata desse modo o seu 

primeiro encontro: 

O meu novo camarada pareceu ficar mais moço, convidou-me para ir ao cinema, 
onde assisti a uma sessão inteira segurando-lhe a pica. Depois, quando sahímos, 
eu e seu Gouveia, era assim que elle se chamava, fomos tomar chocolate com 
pão de ló. Finalmente, às dez horas, mais ou menos, eu, com o braço do meu 
novo amigo passando pela cintura, entrava no quarto em que elle morava, ali 
pelas bandas dos Arcos [...]. O Gouveia era um hábil fanchono e possuía a 
verdadeira arte de um amador de cús (1914:10). 
 

O cinema, portanto, não se apresenta como lugar de pegação85, ainda que um mínimo 

de contato sexual fosse possível. Consequentemente, parece funcionar mais como uma 

espécie de encontro preliminar para uma prática sexual que será experimentada em 

                                            
82 Gouveia ou Gouvêa é um termo utilizado pelo jornal O Rio Nu que se refere tanto ao homem 
heterossexual interessado em sexo anal com mulheres, quanto ao homossexual ativo que se interessa por 
rapazes mais jovens e costuma frequentar o Largo do Rocio (atual Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro). 
O termo é tão amplamente usado pelo jornal que encontramos notas e poesias assinadas ora por Dr. 
Gouveia, ora por Gouveia. Podemos inferir, o uso de Gouveia como sinônimo de homossexual mais velho 
interessado em rapazes, por exemplo, em uma charge publicada na edição 868, de 31 de outubro de 1906, 
onde aparece uma sala de aula cheia de colegiais de costas com a seguinte pergunta: “Quanto não daria 
o Gouveia para estar onde está o leitor, por detraz de todos esses meninos?”. Consultar Anexo 7. 
83 Como afirma Green (2000), o conto de Capadócio “mapeia, de forma bastante precisa, a territorialidade 
e as opções sociossexuais disponíveis para a maioria dos putos, frescos e fanchonos no Rio de Janeiro da 
virada do século”, em especial, os encontros em torno do Largo do Rocio, espaço conhecido na época pela 
grande presença de dissidentes de gênero e sexualidade. 
84 De acordo com Jorge Jaime (1953), essa prática de masturbar ou de segurar o pau de uma outra pessoa 
dentro do cinema era conhecida entre os frequentadores como “fazer tricot” ou “fazer crochet”. Nesse 
mesmo sentido, consultar dicionário do Lampião da Esquina, n. 37, p. 8. 
85 Entendemos o termo pegação como interações sexuais anônimas, tais como masturbação mútua, 
felação, sexo oral e penetração anal. Como resume Barreto (2017:21), pegação é um termo usado para 
designar a prática sexual anônima, efêmera e fugaz.   
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outros lugares, como pensões por hora, quartos particulares ou terrenos baldios. Nesse 

mesmo sentido, o conto de Carlos Correas também apresenta o cinema como um lugar 

de encontro, mas não de pegação. 

 

Em La narración de la historia, o personagem Ernesto vai ao Cine Colonial, em 

Avellaneda, depois de ficar “perturbado” com a notícia do casamento de um ator. O 

cinema se apresenta como um lugar de flerte, onde Ernesto escolhe sentar-se sempre 

ao lado de jovens que deseja abordar; para isso, ele roça a perna nos seus alvos, com o 

intuito de tentar algum tipo de contato erótico. Assim nos conta o narrador: 

Cambió de sitio en el cine y fue a sentarse al lado de uno que parecía joven, con 
la cara picada de viruelas y un zurrón con ropa que apoyaba sobre los muslos. 
Ernesto le rozó un poco las piernas pero el otro no atendía; luego hablaron, 
comentando la película. En el intervalo, el otro se levantó y se fue (1959:6). 
 

Diante do fracasso da sua abordagem e da indiferença dos rapazes, Ernesto vai para a 

estação de trens de Constituição, local conhecido pela grande presença de 

homossexuais86, onde termina conhecendo o chongo87 Juan Carlos Crespo.  Um rapaz 

de dezessete anos com quem se envolve, mas de quem se afasta ao final do conto.  

 

Poderíamos dizer que a diferença de classe contribuiu para a decisão de Ernesto de se 

afastar de Juan, uma vez que Ernesto em vários momentos sente vergonha de ser visto 

                                            
86 Além da indicação da estação de trem de Constituição, como espaço de maciça presença de 
homossexuais, especialmente nos seus banheiros, sobre isto consultar Sebreli (2015) e Flavio Rapisardi e 
Alejandro Modarelli (2001), o conto de Correas, assim como o de Capadócio Maluco sobre o Rio de Janeiro, 
constrói, conforme Peralta (2013:434), um mapa libidinal dos desejos homoeróticos da cidade portenha. 
Por conseguinte, os caminhos percorridos pelos dois personagens, descritos com fartos detalhes 
topográficos, tornam esses deslocamentos suscetíveis de serem reconstruídos por um mapa ou um roteiro 
tanto para outros “entendidos”, quanto para as forças policiais. Dessa forma, podemos dizer que a rua e os 
espaços públicos, como imaginavam os arquitetos e os urbanistas modernos, eram realmente um lugar 
privilegiado para o encontro sexual. A cidade e a rua, como afirma Peralta (2013:431), são um lugar não 
só de descoberta, mas principalmente de prática da homossexualidade; um cenário, portanto, propício à 
transgressão sexual. Assim sendo, os deslocamentos dos personagens se distanciam do centro da cidade, 
que nesse momento não estava abandonado, em direção a áreas mais afastadas e escuras da cidade. 
87 Chongo, de forma similar ao termo brasileiro cafuçu ou bofe, está associado à virilidade masculina. 
Atualmente, como explica Horácio Sívori (1994:69), refere-se a todo homem de aparência masculina 
"natural" ou “não produzida”, independentemente da sua prática sexual. O termo, portanto, seria atribuído 
também aos "homosexuales que pasan por heterosexuales, a quienes no se les nota" (1994:84). Segundo 
Peralta (2013:433), foi Correas que não só introduziu o chongo na literatura argentina, como também o 
converteu em um mito erótico. O chongo seria assim um jovem proletário ou lumpen, masculino e 
aparentemente heterossexual, que supostamente desempenharia o papel exclusivo de ativo (2013:420). 
Além deste arquétipo, ainda de acordo com Peralta (2013:475), Correas também é responsável, em outros 
contos, pela introdução da fala das locas na literatura argentina. 
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com Juan, um rapaz de mãos sujas, vestido de jeans e casaco de couro amarelo, que 

dormia na casa de amigos ou até mesmo na rua, enquanto Ernesto, que fazia faculdade 

e morava com a família, estava sempre de terno, gravata e chapéu. 

 

Também poderíamos afirmar que a repressão familiar era outro elemento que afastava 

os dois personagens. Juan, órfão de um pai ausente e alcoólatra, foi criado longe das 

pressões familiares. Por conta disso, Ernesto invejava a liberdade “graciosa y arbitraria” 

de Juan, já que tinha sido criado por um pai severo “de esos que obligan a uno a guardar 

todo en el interior; de tal modo, que cuando uno se libera se vuelve loco” (1959:8). No 

entanto, mesmo com a recente morte do pai, Ernesto ainda se sentia obrigado a casar e 

ter filhos para manter a “dinastia” do seu pai imigrante. 

 

Entretanto, parece-nos mais provável, seguindo não só as pistas que o próprio texto 

fornece, mas também a um comentário do autor88, que a principal incompatibilidade entre 

os dois refere-se tanto às práticas sexuais, dado que ambos são descritos como ativos, 

quanto a uma disputa em torno da masculinidade e do medo da feminilização e da 

inversão.  

 

Ambos temem, portanto, serem lidos socialmente como invertidos, ou melhor, como 

passivos e afeminados, já que Juan é entendido socialmente como um chongo, enquanto 

Ernesto se entende como um pederasta, que em um futuro distante dos seus atuais vinte 

e dois anos casaria com uma “muchacha flaca y casi sin pechos que se dejara poseer 

con indiferencia" (1959:7). Assim sendo, Juan afirma ser sempre o macho da relação, 

enquanto Ernesto, após abandonar o chongo e ter relações sexuais com um bailarino, a 

quem atribui um papel sexual de mulher, sente-se “tranquilo, liberado, de acuerdo 

consigo mismo” (1914:18). 

 

Ernesto, a partir do encontro com o bailarino, como afirma Peralta (2013:461), não só 

abandona as geografias proletárias e retorna ao circuito burguês, mas concilia, 

                                            
88 Em entrevista, segundo Peralta (2013:444), Correas afirma “todo el problema que tiene Ernesto con el 
chico es que el chico es activo también”. 
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principalmente, a sua afetividade de acordo com uma identidade que o mantém a salvo 

da feminilização; o que lhe garante, por fim, um sono tranquilo depois de muitas noites 

mal dormidas. 

 

Um outro texto que também relata encontros eróticos, nesse caso heterossexuais, em 

cinemas não-pornográficos é Presença de Anita (1948), de Mário Donato. No livro, a 

infidelidade de Eduardo, que é descrito como um homem casado, introvertido e mais 

velho, com Anita, descrita como uma adolescente solteira, sedutora e fantasmagórica, 

utiliza o escuro do cinema como um espaço para uma interação erótica que se estenderá 

aos banheiros e a passeios de carro. Assim nos conta o narrador: 

Não perdia sessão de cinema, mas não pelos filmes; era pelo mistério daquelas 
luzes todas se apagando, a respiração contida em uníssono pela multidão de 
súbito aquietada, e a presença dele, os contatos proibidos com que o 
atormentava, sem olhá-lo, as mãos ávidas desabotoando-o e não lhe dando 
tréguas nem satisfação. Protelava a posse, à saída do cinema, e arrastava-o para 
os restaurantes sem freqüência. Muitas vezes, cedendo à exasperação que 
acendia nele e depois já não dominava, soltava num gesto, sob a saia, as 
calcinhas leves, que ele abaixando-se punha no bolso, e nos reservados mesmo, 
entre o susto da porta abrir-se para o garção, o chiar das caçarolas e as frases 
dispersas dos retardatários, sentava-se-lhe nos joelhos e se lhe entregava 
apressadamente, forçando-lhe um gozo instantâneo e dolorido, de que não 
participava.  Às vezes, quando o amante se animava, contratavam um automóvel, 
que os levava em pouco mais duma hora até às praias do litoral (1948:44-45). 

 

Interações eróticas em cinemas não pornográficos, tanto entre dissidentes, como entre 

casais heterossexuais, aparecem também nos textos de Cabrera Infante (2005), como já 

mostramos, e de Jorge Jaime (1953), como podemos perceber no trecho abaixo, que 

relata o encontro do narrador com Ricardo, um amigo de São Paulo.  

Lá dentro, na escuridão da sala, minha perna de leve roçagou as suas pernas. 
Estranho torpor me foi dominando e aos poucos percebi-me entontecido por suas 
caricias. Quase não vi o filme que se desenrolava na tela (1953:56). 
 

Isto posto, cabe-nos afirmar que ainda hoje o cinema não pornô é um espaço onde 

dissidentes de gênero e sexualidade, mas não somente estes, sociabilizam e jogam 

eroticamente. No romance No se lo digas a nadie (1994), estreia literária do apresentador 

e jornalista peruano Jaime Bayly, podemos perceber, por exemplo, algumas dessas 

experiências eróticas em cinemas mais próximos do atual padrão multiplex. 
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O livro, que está dividido em três partes, narra a história, desde a infância até a vida 

adulta, de Joaquín Camino, um homossexual, filho da alta burguesia limenha, que não 

aceita o silêncio sobre a sua sexualidade, assim como também não compactua com a 

possibilidade de viver um casamento heterossexual de fachada. Joaquin, contrariando o 

que deseja o seu entorno social, investe politicamente, como argumenta Anselmo Peres 

Alós (2013:353), em uma saída do armário como possibilidade de mudança social. 

 

Na primeira parte do romance, após um incidente familiar, que termina com seu 

espancamento e a assunção de sua homossexualidade diante da família, quando ainda 

tinha quinze anos, Joaquín rouba uma joia familiar e foge de casa. Após vagar pela 

cidade, termina entrando em um antigo cinema, em uma sessão para maiores de vinte e 

um anos, cuja assistência é exclusivamente masculina, onde passava O último tango em 

Paris. Joaquín excitado não só com o erotismo do espaço, mas também com o filme, 

termina se masturbando sozinho no banheiro. 

 

No segundo momento do livro, convidado por uma amiga, Joaquín vai a um cinema, 

possivelmente multiplex, assistir a um filme de Harrison Ford. Sentados na última fila, 

Joaquín começa a flertar com outro rapaz e, novamente, o banheiro do cinema é utilizado 

para encontros eróticos.  Assim nos relata o narrador, 

Joaquín miró al chico: le pareció muy atractivo. Segundos después, el chico le 
devolvió la mirada. Se miraron a los ojos, sin sonreír. Antes que se apagasen las 
luces, se miraron de nuevo. No bien comenzó la película, el chico se puso de pie, 
miró a Joaquín, le hizo una seña con la cabeza y salió de la sala. Joaquín sintió 
un cosquilleo en la espalda. Sabía que no iba a poder resistir la tentación.  
—Tengo que darles de comer a los chilenos —le dijo a Alexandra, hablándole al 
oído.  
Había aprendido esa expresión de un tío abuelo suyo, que solía decirla antes de 
ir al baño. Ella se rio, tapándose la boca.  
—¿Se mueren de hambre los chilenos? —preguntó.  
—Están hambrientos los pobres, ya les toca comer —dijo él (2006:717). 
 

A diferença entre os dois cinemas frequentados por Joaquín pode ser percebida não só 

pelo filme exibido nos dois, um permitido apenas para maiores de vinte e um anos, outro 

um blockbuster, mas também pelo público, pelos serviços alimentícios ofertados dentro 

do cinema e pela localização da sala. Assim, no primeiro cinema, o narrador parece 

sugerir uma futura especialização do local no gênero pornográfico; o que não impede, 

entretanto, que práticas eróticas ocorram nos dois espaços. 
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A partir desses seis textos, pudemos perceber como o espaço físico do cinema, em suas 

três fases, foi sempre atravessado por usos eróticos. No conto de Capadócio, os 

personagens experimentam a primeira fase cinematográfica, as pequenas salas de 

exibição; nos textos de Correas, Donato, Cabrera Infante e Jaime, os personagens 

vivenciam a segunda fase, as grandes salas de cinema; no conto de Bayly, a terceira 

fase, os cinemas em grandes centros comerciais, com seus combos extragrandes de 

pipoca e Coca-Cola. 

 

A transição para o que denominamos “segunda fase do cinema”, de acordo com Pena 

(2013:59), ocorreu devido não só ao expressivo aumento de público, o cinema tornou-se 

um entretenimento massivo, mas também devido ao desenvolvimento tecnológico e a 

consequente industrialização do cinema. Esse momento demandou a construção de 

grandes salas de exibição, os palácios cinematográficos, cuja média de assentos variava 

entre quinhentos e quatro mil lugares. 

 

Os palácios cinematográficos, que geralmente ocupavam um prédio inteiro e tinham 

apenas uma única e grande sala de exibição, representam o auge comercial dos cinemas 

de rua, assim como também representam o auge arquitetônico e cinematográfico do 

funcionamento de dispositivos disciplinares, principalmente, de classe, gênero e 

sexualidade. 

 

A arquitetura grandiosa e a decoração luxuosa desses espaços buscavam não somente 

equiparar o cinema às outras artes mais tradicionais, como a ópera e o teatro com as 

suas imponentes salas, como também estavam interessadas em educar e disciplinar os 

corpos dos espectadores para um novo paradigma de consumo cinematográfico89. 

                                            
89 Como dissemos anteriormente, a recepção cinematográfica era feita em lugares onde se comia, 
conversava e dançava. Nesse sentido, o filme Roma (1972), do diretor italiano Federico Fellini, mostra-nos 
como os italianos assistiam a filmes antes da docilização dos corpos. No filme Nitrato d'Argento (1996), 
podemos ver um pouco dessa transição entre a antiga forma de consumir cinema e a nova forma que passa 
a ser exigida por exibidores e críticos, assim como também pelo público, nesta pequena cena disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=U1kqvsQWK6E>. Acesso em 18 set. 2017. Sobre como os 
próprios filmes contribuem para essa nova "situação cinema", consultar Edelman (2014:1733) e Adorno 
(1985:112). 
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Consequentemente, os espectadores são interpelados nesses espaços para uma nova 

forma de assistir o filme, que passa tanto pelo silêncio, quanto pela imobilidade dos 

corpos no momento da exibição. 

 

A nova "situação cinema", ou melhor, a docilização dos corpos para o consumo 

cinematográfico, foi descrita e reclamada por Reyes no texto Las quejas del público, 

publicado em 23 de dezembro de 1915, no jornal España. Neste, a partir de queixas feitas 

por espectadores, recebidas através de cartas, Reyes reclama por silêncio dentro das 

salas e estabelece, como poderemos ler a seguir, que o perfeito espectador de cinema 

pede silêncio, isolamento e escuridão. 

Hemos recibido cartas. A sus puntos nos referimos. Verdaderamente, son 
insoportables esos maniáticos que, en todos los salones públicos, entornan los 
ojos y resoplan para hacer entender a las señoras que están poseídos del delirio 
amoroso. [...] ¿Y qué decir de los que comentan, en voz alta, con toda clase de 
chistes, los episodios de la cinta? ¿Y —oh, dioses— de los que leen en voz alta 
los letreros de la película, porque de otra suerte corren riesgo de no enterarse? 
Pues ¿y esos espectadores vergonzantes, que no hallan medio de dar a entender 
a todos que, aunque ellos han ido al cine, están muy por encima del cine y lo 
toman con gran desdén? Acaben de irse de una vez. Y piensen que el perfecto 
espectador del cine pide silencio, aislamiento y oscuridad: está trabajando, está 
colaborando en el acto, como el coro de la tragedia griega (1995:203).  
 

Assim como nas grandes salas de teatro e de ópera, onde a presença nesses lugares 

era também uma forma de distinção social, as grandes, requintadas e luxuosas salas 

cinematográficas também representavam um capital simbólico importante para seus 

frequentadores. Dessa forma, as antessalas dos cinemas eram socialmente muito 

importantes, para se fazer ver e notar, uma vez que as salas de exibição precisavam da 

escuridão90; diferentemente do teatro, onde a visibilidade da plateia era maior, o que 

permitia a exibição social dentro da própria sala do espetáculo. 

 

Um outro importante aspecto, sempre retomado romanticamente tanto por historiadores 

de cinema, quanto por alguns cineastas, diz respeito à relação que se estabelecia entre 

o filme exibido e a arquitetura da sala. Nesse sentido, a partir de Edgardo Cozarinski 

                                            
90 Segundo Alice Gonzaga (1996:180), a sala de espera do Cine São Luiz, no Rio de Janeiro, era, por 
exemplo, uma cópia idêntica da Radio City Music Hall de Nova Iorque. Sobre isto, consultar Anexo 8. 
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(2006:13), podemos afirmar que os palácios cinematográficos antecipavam também o 

clima de ilusão, luxo e fantasia que os filmes criavam em torno de si e das suas estrelas. 

 

Assim, quando as grandes produtoras se tornaram também donas ou locatárias de 

algumas salas, a arquitetura desses lugares passou a dialogar mais diretamente com os 

filmes. As salas exclusivas da companhia Metro, por exemplo, eram semelhantes, como 

afirma Marcia Bessa (2013:129), às produções de Cedric Gibbons, principal diretor de 

arte da companhia; um lugar, portanto, “rico, aveludado, de sonhos”91. 

 

Carlos Drummond de Andrade, na crônica Os cinemas estão acabando, publicada no 

Jornal do Brasil, em 19 de janeiro de 1984 (Anexo 9), aborda a relação que existia entre 

os espectadores e os cinemas de produtoras. Diz o poeta, 

A gente amava um cinema de bairro pela soma de emoção que ele oferecia, como 
se o filme tivesse sido elaborado ali e então a lembrança do artista ficava trançada 
com o nome da casa. Mesmo porque, em geral, certos filmes, de certas marcas, 
só eram exibidos em tal cinema, e ninguém era bastante infiel para se deslocar 
de bairro em busca de outro filme, de outra fase, do mesmo artista. Havia mesmo 
preferências decididas ora pela Metro Goldwin Meyer, ora pela Fox, ora pela 
Columbia ou pela RKO. E os cinemas, presos a contratos especiais, exibiam só 
a produção de cada marca. Daí surgiu a forte relação cinema-espectador, que 
imperou dezenas de anos para também se diluir. Os nomes das produtoras 
perderam o interesse” (1984:29). 
 

Enquanto nos Estados Unidos as grandes salas foram construídas majoritariamente entre 

1910 e 1930, no Brasil e na Argentina datam, principalmente, do período entre 1920 e 

1950. Assim, ainda que os palácios cinematográficos tenham se espalhado por diferentes 

regiões das grandes cidades; a área da Cinelândia, no Brasil, assim como a região de 

Lavalle92, na Argentina, representaram projetos grandiosos tanto para a cinematografia, 

quanto para a arquitetura e o urbanismo dos dois países. 

                                            
91 Um caso bastante interessante sobre essa relação entre arquitetura, filmes e produtoras foi o Cine 
Azteca, que funcionou, entre outubro de 1951 e maio de 1973, no bairro do Catete, no Rio de janeiro. A 
arquitetura e a decoração desse palácio, de acordo com Carlos Alberto Barbosa (2012:270), imitavam um 
templo pré-colombiano, que remetia não só à origem da produtora mexicana Pelmex, responsável pela 
construção, mas também aos filmes, exclusivamente mexicanos, que eram exibidos. Sobre isto, consultar 
Anexo 10. 
92 Em agosto de 1937, na revista Sur, número 35, Jorge Luis Borges publica uma elogiosa crítica sobre o 
filme argentino La Fuga (1937), de Luis Saslavsky. O texto nos chama atenção não só pela associação que 
o escritor faz entre exibição cinematográfica e a rua Lavalle, mas também pela preferência do autor por 
filmes cujo espaço não seja o seu entorno. "Entrar en un cinematógrafo de la calle Lavalle y encontrarme 
(no sin sorpresa) en el Golfo de Bengala o en Wasbash Avenue me parece muy preferible a entrar en ese 
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A Cinelândia, de acordo com Bessa (2013:102), foi construída pensando em ser a Times 

Square brasileira, enquanto a região da rua Lavalle, segundo Cozarinski (2006:34), foi 

planejada para ser a Broadway portenha. Por conta disso, a arquitetura desses lugares 

simulava, principalmente, os grandes prédios e cinemas de Nova York; o que, 

consequentemente, influenciou na construção de um entorno urbano também 

grandioso93.  

 

Muitos desses cinemas, como afirma Bessa (2013:21), chegaram ao ponto de exigirem 

trajes obrigatórios para o acesso às salas94. Por conta disso, a escolha da sala de cinema 

era também uma forma de distinção social, uma vez que, para além da exigência de uma 

vestimenta “adequada” ao luxo dos novos palácios, aumentava-se também o preço do 

ingresso95. 

 

O cinema sonoro e o ar-condicionado, que posteriormente forçaram a reforma dessas 

grandes salas, foram duas mudanças que fizeram o público cinematográfico crescer e 

que garantiram também uma presença mais constante nesses espaços, já que, durante 

o verão, conforme Bessa (2013:125), esses recintos costumavam ter uma queda de 

público devido ao calor e ao abafamento no interior das salas. 

 

Importante salientar, seguindo a Cozarinski (2006:22), que o cinema sonoro significou 

mudanças distintas para os diferentes países. Na Argentina e no Brasil, por exemplo, 

significou não só o fim da música ao vivo, mas também o desemprego de uma 

                                            
mismo cinematógrafo y encontrarme (no sin sorpresa) en la calle Lavalle. Hago esta confesión liminar para 
que nadie achaque a turbios sentimientos patrióticos esta vindicación de un filme argentino. Idolatrar un 
adefesio porque es autóctno, dormir por la patria, agradecer el tedio cuando es de elaboración nacional, 
me parece un absurdo". 
93 No Rio de Janeiro, por exemplo, os edifícios com mais de cinco andares foram introduzidos na paisagem 
urbana somente a partir da construção dos primeiros cinemas da Cinelândia (Bessa, 2013:42). 
94 Como recorda Jacques (2012:133), o provocador e arquiteto Flávio de Carvalho foi impedido de entrar 
em um cinema, em São Paulo, em 1956, por não estar de terno e gravata, mas de saia e blusão, “look” 
desenhado e produzido por ele especialmente para o verão nos trópicos. 
95 A partir disso, poderíamos conjecturar que essas duas regiões funcionaram como protótipos dos futuros 
shopping centers, ou seja, eram áreas luxuosas, assépticas e seguras para o consumo burguês. Assim, se 
o shopping center é um simulacro da cidade de serviços, como explica Beatriz Sarlo (1997:14), as áreas 
da Cinelândia e da Lavalle foram, sem dúvida, modelos para um futuro que se aproximava. 
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significativa quantidade de músicos; enquanto no Japão significou o desaparecimento 

dos benshis, narradores-atores que contavam dramaticamente a ação dos filmes mudos, 

cuja quantidade de fãs muitas vezes superava a das estrelas cinematográficas. 

 

Apesar das inovações tecnológicas e narrativas, os anos 60 e 70 significaram para os 

cinemas de rua uma vertiginosa queda de público. O apelo simbólico da arquitetura 

cinematográfica já não era mais garantia de público, as salas envelheciam e as reformas 

se tornaram cada vez mais custosas. Além disso, surgiram os cineclubes, com arquitetura 

simples e modernista, que passaram a atrair um grande público; superando, rapidamente, 

de acordo com Bessa (2013:178), os palácios cinematográficos em contagem de público 

e de salas. 

 

Os novos hábitos cinematográficos, segundo Cozarinski (2006:53), decretaram obsoletas 

as grandes salas96. Entramos, assim, em uma “terceira fase” do cinema, que ficou 

marcada pelo abandono dos cinemas de rua, pela migração de salas para os shopping 

centers e pelo surgimento de cinemas pornôs e de cineclubes. Nesse sentido, uma série 

de outros fatores também contribuíram para o desaparecimento dos cinemas de rua: a 

televisão, o videocassete, o abandono e a especulação imobiliária dos grandes centros 

urbanos, etc. 

 

De acordo com Cozarinski (2006:24), o aparecimento da televisão, ainda nos anos 

cinquenta, e sua expressiva e rápida popularização, foi a primeira causa da queda de 

público; os cinemas tentaram contra-atacar com telas maiores, mas não obtiveram bons 

resultados. Consequentemente, a indústria televisiva, nesses dois países, crescia, 

enquanto a cinematográfica entrava em crise.  

 

Em seguida, vieram os videocassetes, era o aprofundamento da reprodutibilidade da 

técnica cinematográfica, que de uma vez só sepultava a aura cinematográfica, os 

espaços de exibição e o erotismo difuso dessas salas; entretanto, ao mesmo tempo, 

                                            
96 Conforme Randal Johnson (Bessa, 2013:173), entre 1963 e 1973, a redução dos lucros das produtoras 
norte-americanas no mercado brasileiro foi de 123,8% 
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esses aparatos tecnológicos eram também uma estratégia de sobrevivência dos grandes 

estúdios. Sobre a exibição doméstica, diz Cozarinski: 

Una vez ingresado en el ámbito doméstico, el film perdió el carácter sagrado que 
el cine le confería. De la religión al teatro, de este al cinematógrafo, el espacio 
consagrado al culto había cumplido un periplo de laicidad, pero en el subsistía un 
resabio del carácter sagrado del antiguo rito. Era necesario salir del hogar para 
acudir a un templo donde se oficiaba un culto y solo allí podía accederse a él. El 
film no convivía en la atención del espectador con el teléfono inoportuno, la 
heladera invitante, la familia locuaz. (2006:26). 
 

Drummond, na crônica do Jornal do Brasil (1984), também nos relata o desaparecimento 

de alguns cinemas de rua do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que especula as 

possíveis causas. A primeira delas seria a massificação da televisão; entretanto, de 

acordo com o mesmo, contribuíram também a violência urbana e o custo financeiro dos 

cinemas. Sobre o desaparecimento dos espectadores, assim explica o poeta: 

Ficaram em casa, vendo figuras pela televisão, primeiro porque é mais seguro, 
evita assaltos, segundo, porque é mais barato, e terceiro, porque o cinema 
convencional saiu de moda [...]. O espectador deixou-se ficar em casa, vendo 
filmes, dublados, que a princípio lhe doíam como dor no canino e hoje são 
deglutidos sem ninguém se dar conta da falsa voz de Ursula Andreas (1984:29). 
 

Entretanto, seguindo à crônica, o “motivo dos motivos” é que “tudo passa”. Assim sendo, 

o tempo do cinema, enquanto principal forma de lazer e diversão, havia também passado. 

Segundo Drummond, da mesma forma que uma criança se cansa de um brinquedo, os 

espectadores também cansaram do cinema e das suas grandes salas; 

consequentemente, o futuro desses espaços agora seria decidido pela especulação 

imobiliária e pelo mercado financeiro. Nesse mesmo sentido, resume Sebreli, 

En la segunda mitad del siglo, el cine perdió su halito mágico y sobrevivió como 
un espectáculo más entre otros, o en un número limitado de filmes fue un arte 
para un minoritario publico adicto al cine de autor o independiente. Una tras otra 
las salas de barrio – y luego las del centro – se transformaron en templos 
evangélicos, playas de estacionamiento o mercado de pulgas. Las pocas que 
subsistieron ya no eran los lugares acogedores donde pasar la tarde como en un 
club o un café, sino sitios de paso. La causa más notoria, pero no la única, de 
esta decadencia fue la aparición de la televisión y su complemento, el video 
(2011:461). 
 

Podemos afirmar, então, que o progressivo abandono do centro das grandes cidades, 

que acarretou no aumento da violência urbana, na especulação imobiliária e no 

deslocamento de lojas e lugares de entretenimento para os novos shopping centers, 

foram também importantes fatores para o desmoronamento da cadeia cinematográfica 

de rua desses dois países. 
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Essas grandes salas, agora entendidas como grandes “elefantes brancos”, inicialmente, 

tentaram sobreviver fragmentando as salas de exibição. Como afirma Bessa (2013:182), 

a transformação de grandes cinemas em duas salas menores foi uma tática utilizada para 

diminuir os custos dos cinemas de rua, evitando fechamentos97. Segundo Cozarinski 

(2006:25), esse fenômeno, que se iniciou nos Estados Unidos e Europa, acentuou-se na 

Argentina nos anos 80. Como afirma este autor,  

En los años 80, una sala que había sido de las más elegantes de Buenos Aires, 
el Ideal, en vísperas de quedar relegado a la pornografía en su planta baja y a 
tempo de algún culto innominable en su parte alta, ya estaba fragmentado en 
salas de proyección defectuosa, tangencial a la pantalla, que producía una 
imagen trapezoidal (2006:25). 
 

Charly Cruz, personagem do livro 2666 (2004), de Bolaño, diz que assistir a filmes nessas 

grandes salas, que pareciam igrejas, era uma experiência metafísica, religiosa, e que a 

geminação desses espaços, em sete, dez e até quinze pequenas salas, causou uma 

perda na experiência cinematográfica, que passa por não sentir mais uma sensação 

vertiginosa e abismal ao adentrar esse espaço. 

Las únicas salas de cine que cumplían una función, dijo Charly Cruz, eran las 
viejas, ¿las recuerdas?, esos teatros enormes que cuando se apagaban las luces 
a uno se le encogía el corazón. Esas salas estaban bien, eran los verdaderos 
cines, lo más parecido a una iglesia, techos altísimos, grandes cortinas rojo 
granate, columnas, pasillos con viejas alfombras desgastadas, palcos, 
localidades de platea y galería o gallinero, edificios construidos en los años en 
los que el cine todavía era una experiencia religiosa, cotidiana y sin embargo 
religiosa, y que poco a poco fueron demolidos para edificar bancos o 
supermercados o multicines. Hoy, le dijo Charly Cruz, apenas sobreviven unos 
pocos, hoy todos los cines son multicines, con pantallas pequeñas, espacio 
reducido, butacas comodísimas. En el espacio de una vieja sala de verdad caben 
siete salas reducidas de un multicine. O diez. O quince, depende. Y ya no hay 
experiencia abismal, no existe el vértigo antes del inicio de una película, ya nadie 
se siente solo en el interior de un multicine (2004:397). 

 

Os anos 70 e 80 significaram, portanto, o fechamento de quase todos os palácios 

cinematográficos. A maior parte desses espaços, como relata Drummond, foi destruído 

para dar lugar a novos empreendimentos comerciais; alguns, entretanto, mantiveram a 

                                            
97 No Rio de Janeiro, por exemplo, o cine Roxy, em Copacabana, inaugurado em 1938, com uma única 
sala de 1630 lugares, foi reformado e dividido em três salas menores, o que lhe permitiu sobreviver no 
mercado ainda hoje. 
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estrutura física com novos e distintos usos, especialmente cultos evangélicos98 e bingos; 

com raríssimas exceções alguns se mantiveram como cinemas geminados ou não. 

 

Cozarisnky (2006:34) diz que a antiga Broadway portenha, a rua Lavalle, agora é 

ocupada por bingos, cultos evangélicos e outlets de roupas, enquanto Nathália Novais 

(2013:22) afirma que a maior sala de Brasília, o Cine Atlântida, que tinha mais de mil 

lugares, é agora uma Igreja Universal do Reino de Deus. Nesse mesmo sentido, no 

poema Abballo Estructural (2007), Glauco Mattoso descreve e poetiza o desmonte da 

Times Square brasileira, ao mesmo tempo em que se pergunta, assim como Drummmond 

(1984), sobre o que perdemos com a destruição desses espaços.  

Inteira, a Cinelandia abbaixo vem! 
Não é como em Manhattan, que sustenta 
em solidas sapatas a opulenta 
visão do arranhacéu de andares cem... 
 
No Rio, aquelles predios altos teem 
edade até menor: são dos quarenta. 
Porem, seu alicerce não se aguenta 
sem minimos reforços, lembra alguem... 
 
Virão mais edificios ao chão? Onde? 
Passava eu tantas vezes por alli, 
voltando ou indo ao poncto do meu bonde! 
 
Me custa imaginar tudo que vi 
de bello desabando! Quem responde 
por isso? Só se salva alguem por si? (MATTOSO, 2007). 
 

No conto A última sessão (2015), o narrador de Marcelino Freire nos oferece, a partir da 

história de um "velho usuário", um belo testemunho da transformação dos antigos 

palácios em igrejas evangélicas. Nessa última sessão, o "Velho", depois de sair do 

hospital, onde tinha ficado um ano internado por conta de uma queda, volta ao antigo 

cinema, que funcionava como pornô, o Cine Palácio, que ele havia transformado em casa 

devido às dificuldades financeiras, sua aposentadoria "não dava pra luxo"99, e 

                                            
98 De acordo com Gonzaga, “as igrejas evangélicas costumam divulgar a iminência do aluguel de antigos 
cinemas de rua com a finalidade de forçar o tombamento e desvalorizar o imóvel [...] para, logo em seguida, 
comprá-lo a preços menores” (Bessa, 2013:26). 
99 O "luxo" sugerido pelo narrador, que será em breve cada vez mais impossível de ser conseguido com as 
reformas neoliberais e excludentes de Michel Temer, refere-se, na verdade, à insuficiência da 
aposentadoria do Velho para pagar uma casa de repouso. Situações como essa, ou até mais precárias, 
tendem, portanto, a se repetir cada vez mais no Brasil. 
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"esclerosado, debilitado" não percebe que o "escuro mágico" do antigo cinema pornô era 

agora uma igreja evangélica, cuja iluminação atirava "luz celeste em todo mundo". 

 

A primeira coisa que ele faz, ao entrar no espaço, é procurar por sua melhor amiga Zélia 

Suave e insiste em perguntar a um dos crentes onde ela está. Zélia e o Velho ficaram 

amigos dentro do cinemão; nos intervalos dos programas, Zélia sentava-se junto a ele e 

trocavam palavras sinceras, eram a família um do outro. "Ambos, entre eles, 

descansavam", nesses pequenos intervalos. Envolvido com suas lembranças, o Velho 

começa a se incomodar com os gritos, que não eram mais gemidos e sussurros, mas 

berros que pediam por perdão, agradeciam graças alcançadas e louvavam. O Velho 

percebe que aquele não é mais o seu lugar, mas sem forças vai caindo no chão até 

morrer, enquanto espera começar a próxima sessão. 

Eu vou é embora daqui. Mas não ia. Não tinha mais forças para se erguer dali. 
Se pudesse, correria. Aquele não era o seu lugar. O jovem crente sem saber mais 
o que fazer pelo Velho. Como o salvar? 
O senhor quer uma água? 
Não tenho sede. Não tenho sede. Deixe estar, deixe estar, deixe estar... O Velho 
foi fechando os olhos para morrer. 
Tinha fé. 
Com a ajuda de Deus, pode crer, outro filme logo logo iria começar. (2015:237-
238). 
 

De forma semelhante, na crônica El mantra final de la Marie Roxette o las melenas 

oxigenadas de la Aldea Gay (2016), Alejandro Modarelli nos conta que ao também 

retornar a um antigo cinema pornô, depois de uma semana sem poder ir devido a uma 

angina, encontra-o fechado, provavelmente se transformaria em mais um supermercado. 

Nas portas lacradas do extinto cinema, a respeitada travesti Marie Roxette chorava o seu 

exílio. 

Una tarde, después de una semana sin poder ir por culpa de unas anginas 
(enemigas declaradas de las felaciones) bajé del taxi que me dejaba en la 
esquina de la calle Garay y vi a la Marie Roxette llorando contra las puertas del 
cine ya tapiado. Nos abrazamos como hacen los hijos sobre el cajón de la madre 
muerta de golpe. En mi caso, fue el comienzo de un largo peregrinaje por sitios 
de sexo al paso que ya jamás volvieron a convencerme. El exilio de la Roxette 
fue una calamidad, tan horrible como la de la topadora contra la Aldea Gay. Feíta, 
sin recursos fisonómicos, tuvo que hacerse a la idea de que se le terminaban las 
clases de inglés y las cenas deliciosas que compartía con el proletario 
desocupado y la hermana sordomuda. A unas cuadras de ahí subsistía, en 
cambio, otra sala pequeña, pero copada por una o dos travestis rivales (2016:47). 
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A migração das salas para o interior dos shopping centers sepultou quase todos os 

cinemas de rua. O shopping realizou parte da utopia modernista, não só por afastar a rua 

e os espaços escuros da vida burguesa, mas, principalmente, como explica Beatriz Sarlo 

(1997:15), pela deriva iluminada e organizada que impõe, pelo panóptico que instala e 

pela produção de corpos e hábitos dóceis100. O labirinto da cidade transforma-se, 

segundo Sarlo (1997:16), em uma cápsula, onde é impossível perder-se. Como 

argumenta Mike Featherstone, 

Um princípio central dos parques temáticos e dos shopping centeres é que se 
tratam de espaços públicos de propriedade privada, nos quais o público está sob 
o olhar atento das câmeras de vídeo, e os elementos desordeiros e importunos 
são excluídos antes que a desordem possa perturbar os demais (1995:147). 
 

O fenômeno de gourmertização do espaço público, ou melhor, de gentrificação, pode 

trazer novamente os cinemas para as ruas, entretanto, essa reterritorialização do cinema, 

através de um mercado que ocupa e privatiza determinados espaços públicos, não 

recupera um uso que pensa o espaço de forma mais democrática, ao contrário, esses 

espaços passam a funcionar quase como grandes shoppings a céu aberto, onde até 

mesmo o mobiliário e a decoração do entorno simulam os grandes centros comerciais, 

que como sabemos não estão acessíveis a todos101.  

 

Nesse sentido, como explica Cortés (2008:10), o espaço público, antes de ser pensado 

como lugar de encontro, é planejado como lugar de consumo. Podemos dizer, portanto, 

seguindo a Cortés (2008:87), que há um processo de colonização do espaço público que 

se não é feito diretamente por alguns shopping centers, segue pelo menos o seu modelo 

de gestão do espaço. Como explica Neil Smith, 

La gentrificación es el proceso [...] por el que los barrios pobres y proletarios, 
ubicados en el centro de la ciudad, son reformados a partir de la entrada del 
capital privado y de compradores de viviendas e inquilinos de clase media — 
barrios que previamente habían sufrido una falta de inversión y el éxodo de la 
propia clase media. Los barrios más humildes de clase trabajadora están en 

                                            
100 Os shoppings se especializaram em determinados consumidores, selecionando-os de acordo com a 
faixa de consumo. Assim, ao contrário do que afirma Sarlo (1997:20), dentre as “intempéries” que estão 
excluídas dos shopping centers encontra-se também parte da população. O fenômeno brasileiro do 
rolezinho, por exemplo, demonstra que nem todos os corpos podem frequentar os shoppings. Sobre isto, 
consultar: <http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2014/01/entenda-o-que-sao-os-rolezinhos-e-a-
repercussao-que-causaram-na-internet-4390554.html>. Acesso em 2 out. 2017. 
101 Segundo Neil Smith (2012:81), esse é um processo recente, mas muito parecido às grandes reformas 
urbanas do início do século XIX. Podemos dizer, então, que o processo se repete agora, como uma nova 
farsa, com discursos e objetivos muito similares. 
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proceso de reconstrucción; el capital y la alta burguesía están volviendo a casa, 
y para algunos de los que se encuentran a su paso, no se trata precisamente de 
algo agradable (2012:74). 
 
La gentrificación es un producto estructural de los mercados de suelo y vivienda. 
El capital fluye allí donde la tasa de retorno es mayor; el movimiento del capital 
hacia los suburbios, junto con la continua desvalorización del capital de las zonas 
urbanas deprimidas, produce eventualmente una diferencia potencial de renta. 
Cuando esta diferencia es lo suficientemente amplia, la remodelación (o, en este 
contexto, el nuevo desarrollo) puede comenzar a desafiar las tasas de retorno 
disponibles en otros lugares, y el capital vuelve. Es cierto que la gentrificación 
constituye un movimiento de regreso a la ciudad, pero un movimiento de regreso 
a la ciudad por parte del capital más que de la gente (2012:129-130). 
 

Há, dessa forma, uma reapropriação do espaço que visa um controle maior sobre o 

espaço público e uma docilização e/ou exclusão dos corpos que deverão circular nesse 

novo espaço. Esse processo de gentrificação, chamado muitas vezes de revitalização102, 

favorece, como aponta Bessa (2013:211), não só a especulação imobiliária, mas visa, 

principalmente, o afastamento da população pobre que habita ou frequenta um 

determinado espaço. Nesse sentido, não nos surpreenderia, portanto, o aparecimento de 

cinemas de rua, por exemplo, na região da agora "renovada" e olímpica Praça Mauá, no 

Rio de Janeiro103. Afinal, como explica Smith (2012:85), a gentrificação avança em 

afinidade com o turismo. 

 

Dentro do shopping, a arquitetura dos cinemas perde importância. As salas passam a ser 

padronizadas em uma estética reta, limpa e fria. Não se estabelece vínculos afetivos com 

os cinemas, tornando-se quase impossível, como sugere Bessa (2013:215), lembrar em 

qual sala assistimos um determinado filme. O escuro e o erotismo, nesse mesmo sentido, 

ainda que não totalmente perdidos, são mais facilmente controláveis com os novos 

                                            
102 Como argumenta Smith (2012:76-77), “El lenguaje de la revitalización, del reciclaje, del ascenso y del 
renacimiento sugiere que en la etapa previa a la gentrificación los barrios afectados carecían de algún 
modo de vida, que eran culturalmente moribundos. Si bien en algunos casos esto era cierto, también es 
verdad que con frecuencia comunidades obreras muy vitales perdieron su vitalidad cultural a causa de la 
gentrificación”. 
103 Como já prenunciava Terto Júnior (1989:148-149), "Neste processo de modernização e iluminação do 
centro do Rio, as populações locais ou entram na categoria do exótico e tentam se adaptar aos novos 
tempos quando é possível, ou são extintas na reorganização do novo mapa da região. A política oficial 
acredita estar integrando o centro à vida do Rio ou levando as luzes do progresso e da cultura, como se, 
por exemplo, a praça Mauá ou a praça Tiradentes fossem lugares inóspitos e selvagens da cidade, ou 
vazios de vida e socialidade". 



78 

 

aparatos de iluminação das salas. Assim sendo, os cinemas de shopping chegaram 

atualmente, conforme Bessa (2013:220), ao controle de 85% do mercado de exibição. 

 

Entretanto, enquanto a maior parte dos cinemas de rua migrava para os shopping 

centers, algumas poucas grandes salas se especializaram em conteúdo pornográfico; 

contudo, como já dissemos, mais do que um desejo de sobrevivência desses espaços, 

houve uma verdadeira ocupação que resistiu não só à violência policial104, mas também 

ao próprio mercado. 

 

Ainda que a maior parte dos cinemas pornôs tenha surgido durante a terceira fase, com 

a crise da cadeia cinematográfica tradicional e o abandono dos centros urbanos, 

especialmente nos anos 70 e 80, época áurea do cinema pornô de rua, há relatos de 

cinemas eróticos ainda nos anos 50 em São Paulo e Buenos Aires, segundo Eros Sester 

(2012:4) e Cozarinski (2006:69)105.  

 

Como já argumentamos, sempre houve usos eróticos nos cinemas não pornográficos. 

No entanto, de acordo com Osvaldo Bazán (2010), uma nota publicada na revista 

Leoplán, em 1969, escancara pela primeira vez para o grande público essa realidade dos 

cinemas não pornográficos106: 

La oscuridad de los cines es apta para fines de conquista. Hay algunas viejas 
salas del centro […] donde el profano quizá se sorprenda al percibir el constante 
ambular y cambiar de asiento de algunas siluetas en la penumbra, y puede que 
su estupor llegue al máximo cuando presiente la mirada insistente de algún 
vecino de butaca (a veces, dos, uno por cada lado) y dedos nerviosos que, algo 
más tarde, se afanen por rozarlo. Lo más probable es que si se reacciona 
bruscamente ante el intento, el desconocido simule sorpresa y permanezca 
impávido durante algunos minutos. Después se dirigirá a un asiento más o menos 
alejado para, seguramente, volver a repetir su acercamiento (2010:308). 
 

                                            
104 Sobre repressão policial nos cinemas argentinos consultar Sebreli (2015:70), nos cinemas brasileiros 
consultar Terto Júnior (1989:75) e Lampião da Esquina, números 0, p.9; 19, p. 4; 30, p. 14, e 36, p. 13. 
105 Segundo Freixas e Bassa, há informações de cinemas pornôs em Cuba desde os anos cinquenta 
(2000:219), enquanto nos Estados Unidos desde os anos sessenta (2000:138). 
106 No Brasil, consultar o jornal Lampião da Esquina números 13, p.4; 16, p. 4; 17, p. 6; 18, p. 4; 19, p. 4; 
36, p. 12 a 15; e 37, p.8. 
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Assim sendo, a exibição, nos anos 70, em meio a batalhas judiciais, de alguns filmes, 

como O Último Tango em Paris (1972), Império dos Sentidos (1976) e Calígula (1979)107, 

e de alguns gêneros cinematográficos, como a pornochanchada brasileira108, não só 

diluíram as fronteiras entre filme de arte, filme comercial e filme pornográfico, como 

também favoreceram a transformação de alguns desses espaços em cinemas pornôs, 

conforme Pena (2013:81). Na Argentina, a proibição da prostituição e o fechamento de 

bordéis colaboraram também nessa transição, como mostraremos mais adiante. 

 

Na novela No se lo digas a nadie (2006:332), a percepção de Joaquín sobre o filme de 

Bernardo Bertolucci como erótico, além da localização do cinema em uma região central 

e de um público exclusivamente masculino, podem ser vistos como indícios da 

especialização do cine Colón no gênero pornográfico109. Um outro texto que também 

mostra um personagem que entende o filme de Bertolucci como erótico é o conto O corpo, 

do livro A Via Crucis do Corpo (1998), de Clarice Lispector. Neste, a narradora nos diz 

que o personagem Xavier não só entendeu o filme como erótico, como também ficou 

terrivelmente excitado. 

Xavier era um homem truculento e sanguíneo. Muito forte esse homem. Adorava 
tango. Foi ver O Último Tango em Paris e excitou-se terrivelmente. Não 
compreendeu o filme: achava que se tratava de filme de sexo. Não descobriu que 
aquela era a história de um homem desesperado (1998c:21). 
 

No início dos anos 80, as dobradinhas entre filmes de lutas marciais e filmes soft-core, 

onde as relações sexuais eram apenas simuladas e não havia exibição de órgãos 

                                            
107 Segundo Freixas e Bassa (2000:93), a exibição de O Último Tango em Paris provocou muitas filas nos 
cinemas espanhóis, sendo recebido como filme pornográfico. De acordo com Novais (2013:21), Império 
dos Sentidos não só gerou polêmica e muitas filas em todos os lugares onde foi exibido, como também 
provocou a abertura do mercado exibidor ao cinema erótico e impulsionou a produção pornô brasileira. 
Calígula, assim como os outros dois filmes, sofreu com a censura estatal, mas também alcançou grande 
público. 
108 A pornochanchada é um gênero cinematográfico que, segundo Pena (2013:80), condensava produção 
de baixo custo, exibição em episódios, erotismo, títulos apelativos e comédia popular urbana. Surgido nos 
anos 70, obteve grande sucesso de público nos cinemas de rua. 
109 De acordo com o jornal La República, após ter funcionado durante muitos anos como o principal cinema 
limenho, o Colón passou efetivamente, desde a década de 70 até o seu fechamento em 2003, a exibir 
filmes pornográficos. Informação disponível em: <http://larepublica.pe/archivo/300528-al-rescate-del-
colon>. Para entender um pouco do universo erótico que se experimentou no Colón enquanto cinema 
pornô, indicamos o seguinte texto Ecos del Cine Colón. Disponível em: 
<http://guiagaydelima.blogspot.com.br/2012/02/ecos-del-cine-colon.html>. Acesso em 19 de out 2017. 
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genitais, também atraíram um público razoável aos cinemas de rua110. No conto Nas 

matinês do Cinema Íris (1986), o narrador de Aguinaldo Silva, em sua primeira ida a um 

cinema pornô, assim descreve os filmes exibidos: “Quando eu cheguei lá naquela noite, 

o cartaz à entrada do Cinema Íris anunciava Kung Fu Contra os Filhos do Karatê e Eu 

Dou o que Ela Gosta, em sessão dupla” (1986:17). 

 

Entretanto, segundo a crônica de Lemebel (2001), nessas sessões, ninguém estava 

muito interessado em assistir às coreografias de Bruce Lee, mesmo havendo uma 

identificação entre o público presente e o ator. O interesse dos espectadores estava 

especialmente, assim como em Silva (1986), voltado para o filme que era produzido pela 

plateia. Nesse sentido, o cronista nos diz que nem a Metro Golden Mayer e nem a 

Columbia Pictures teriam imaginado que a imagem de Bruce Lee "sirviera para controlar 

la explosión demográfica a tan bajo costo" (2001:17).  De forma semelhante, assim 

resume Gonzalo Asalazar: 

¿Qué película dan? Al parecer eso importa poco, porque cada cual ha llegado a 
la galería a vivir su propia película, tan escabrosa y perversa que ningún cineasta 
osaría filmarla y ningún país del mundo la dejaría exhibir (2017:50). 
 

A novela de Luís Capucho (1999:10) também narra, de forma parecida, onde era 

verdadeiramente produzido o filme: "O filme principal não se passa na tela, mas na 

plateia"; encontramos descrição idêntica também no jornal Lampião, n. 37: “Não é preciso 

dizer que a verdadeira arte cinematográfica do Palácio acontece não na tela, mas na 

plateia, nos banheiros, nos cantos atrás das cortinas” (1981:8). 

 

Com o tempo, o público, cansado do erotismo dos filmes soft, passou a demandar filmes 

hard-core, onde o sexo não era simulado e havia a exibição completa dos corpos e das 

relações sexuais. Como afirma Pena (2013:81), a “ousadia implícita não era mais 

suficiente, era preciso trazer à cena o que ficava atrás das cortinas, nas silhuetas”. No 

                                            
110 Duas notícias do jornal Lampião falam também sobre sessões duplas. Sobre o Cine Íris, no Rio de 
Janeiro: "São 21h20m e o cartaz, ao lado da porta, anuncia dois filmes: A volta de Trinity, um bang-bang 
italiano cheio de violência, e A Espiã que Caiu do Céu, com as promessas eróticas - jamais cumpridas de 
Rachel Weich" (n. 0, pg. 9). Sobre o Palácio de Cinema, em São Paulo: "São duas salas - uma pequena, 
no andar de cima, outra grande embaixo - possibilitando aos felizes espectadores assistirem a quatro 
filmes. Dois deles, pelo menos, invariavelmente de kung-fu. É o que a maioria gosta" (n. 37, pg. 8). 
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Brasil, o filme Coisas Eróticas (1981)111, com mais de 4 milhões de espectadores, 

marcou, conforme Abreu (1994:51), a passagem do soft-core para o hard-core. Dois anos 

depois do filme, dos 105 filmes produzidos no Brasil, 69 eram de sexo explícito. 

 

Nesse momento, então, os cinemas deixaram de ser apenas um local de exibição de 

filmes, onde alguns usos eróticos eram possíveis, para se tornarem, à despeito dos seus 

donos e administradores, lugares onde as práticas sexuais faziam parte da “situação 

cinema”. Nos cinemas pornôs, portanto, os espectadores não só “assistiam” a filmes que 

não passavam na televisão, como também experimentavam práticas sexualmente 

dissidentes. 

 

Essa mudança na “situação cinema” a partir do espectador, tanto vai ser entendida por 

alguns antropólogos, como Néstor Perlongher (2008b), e críticos cinematográficos, como 

Barthelemy Amengual (Coria, 2016), como um retorno às origens do cinema, quanto 

como criação de novas práticas.  Nesse sentido afirma Perlongher: 

O cinema funciona à maneira antiga, isto é, não como mero espetáculo passivo, 
mas como dentro de reunião social, onde se desenvolve uma ativa sociabilidade, 
que não se restringe às relações de amizade, mas abrange também contatos 
diretamente sexuais, na escuridão das poltronas ou nos banheiros do cinema, 
divididos entre travestis (que controlam as privadas) e michês (que perambulam 
em torno dos mictórios). A priori a disposição arquitetônica do local favorece o 
fluxo constante de espectadores da sala do andar térreo à sala do primeiro andar 
e vice-versa (2008b:176). 
 

De acordo com Câmara Vale (2000:77), a especialização de salas de exibição em filmes 

pornográficos delimitou uma nova dinâmica na distribuição dos poderes e prazeres, uma 

vez que, com a movimentação da plateia, o cinema passa a ser um local de maior 

disponibilidade erótica. Dessa maneira, a inércia e a imobilidade do espectador, 

características do dispositivo cinema, são abandonadas, ou pelo menos relativizadas, em 

função dos desejos eróticos dos frequentadores. 

                                            
111 Coisas Eróticas está dividido em três partes que contam histórias independentes. Na primeira delas, há 
um casal hetero e um casal lésbico e as mulheres são mostradas como devoradoras e insaciáveis. Na 
segunda, há dois casais hetero que fazem swing; além do sexo hetero, há exibição de sexo entre as duas 
mulheres e uma sugestão de sexo entre os dois homens, com um deles passando a mão na bunda e 
beijando o pescoço do outro enquanto saem de cena. Na terceira, o protagonista faz sexo com todas as 
mulheres da casa e no final faz um comentário machista sobre a sua namorada não ser uma mulher pra 
casar. O filme está disponível em: <https://www.xvideos.com/video1126447/coisas_eroticas>. Acesso em 
2 de fevereiro de 2017. 
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A movimentação da plateia dentro dos cinemões é narrada, nos textos literários, ora como 

dança, ora como experimentações de devires animais, ora como caçada/safari. Nos 

pequenos trechos abaixo, do conto de Aguinaldo Silva (1986), da crônica de Naty 

Menstrual (2009), do conto de Susy Shock (2013) e de duas entradas do diário de 

Roberto Videla (2015), podemos perceber como são descritos esses deslocamentos. 

Quem o vê pelo lado de fora, em dias de sessões contínuas, imagina uma colmeia 
[...] os espectadores se movimentam num vaivém constante (1986:16). 
 
En la oscuridad de la sala, después de acostumbrar la vista como los gatos, 
empecé a ver decenas de tipos que andaban dando vueltas por todos lados. Eran 
tipos y tipos y más tipos, como un grupo de experimentados cazadores (2009). 
 
la entrada que me habilita el paso en este cine porno de los santos ortos para 
bailar la conga de la promíscua sola o la promíscua toda, pero nunca más la 
promíscua vos, que ya te fuíste (2013:19). 
 
Esa antesala negra era un ejército de zombis bamboleantes. En el mundo gay 
reina la ley de la selva, los movimientos son casi una danza oriental (2015:15). 
 
Camino kilómetros, a veces rápido subiendo y bajando por las eternas escaleras 
y los laberintos menores, a veces muy despacio, cauto, por las plateas a nivel, 
intentando ver, colarme, comprender el sistema (2015:52). 
 

Nesse sentido, se entendemos que o conteúdo ou a forma de expressão de cada filme, 

como sugere Felix Guattari (1984), visa, fundamentalmente, a produção de um certo tipo 

de performance cinematográfica dos espectadores, podemos dizer, então, que o cinema 

e os filmes pornográficos profanam o tradicional modo de recepção cinematográfica, uma 

vez que os espectadores colaboram com a recepção a partir dos prazeres e dos desejos 

experimentados nos próprios corpos. Diante da tradicional “situação cinema”, são corpos 

indisciplinados que reagem contrariamente às interpelações de imobilidade, isolamento 

e silêncio. 

 

Essa movimentação dos espectadores dentro do cinema, que funciona como táticas e 

códigos de aproximação, ficou conhecida tanto no Brasil, como na Argentina e em Cuba 

como “fazer o xadrez”112. Segundo Peralta (2013:447), ao fazer o xadrez, as pessoas 

mudam de lugar em busca de alguém que lhe interesse e que lhe corresponda, para em 

                                            
112 O filme Goodbye, Dragon Inn (2003), do diretor taiwanês Tsai Ming-linag, que narra a última sessão do 
cinema Taipei, antes do seu fechamento definitivo, constrói boas imagens dessa dança erótica dos 
espectadores cinematográficos. 
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seguida estabelecer contatos eróticos. Assim relata Sebreli o uso de alguns cinemas e o 

jogo ou a dança do xadrez: 

Las antiguas salas tenían personalidad propia y algunas cumplían otras funciones 
que aquellas para las que había sido creadas; en tiempos de represión sexual, 
eran frecuentadas por parejas heterosexuales que se besaban y masturbaban. 
Los homosexuales tenían su espacio en ciertas salas llamadas populares no 
frecuentadas por familias, y en muchos casos sus espectadores eran varones 
solos. Hacer el ajedrez se decía en el argot de los habitués de esos cines, a 
cambiarse constantemente de butaca en busca de la compañía adecuada 
(2015:66). 
 

Essa dança erótica, sobre a qual já falamos anteriormente a partir de Correas (1959), é 

feita tanto pelos usuários do cinema, como podemos perceber abaixo através do diário 

de Reinaldo Arenas (2010) e da novela de Cabrera Infante (2005), quanto por aqueles 

que trabalham nesses locais com a prostituição. Nesse sentido, o conto de Damata 

(1975) aponta para um deslocamento desses corpos da deriva urbana da rua para uma 

deriva privatizada do cinema, cuja principal causa, como explicaremos adiante, é a 

perseguição do Estado aos corpos e desejos dissidentes. 

Entrar a un cine era pensar al lado de quién nos sentaríamos y si ese joven que 
estaba sentado allí estiraría una pierna hacia nosotros. Extender la mano 
lentamente y palpar su muslo y, luego, atreverse un poco más y tocar por encima 
del pantalón un miembro deseoso de salir de aquella tela. Allí mismo, mientras 
proyectaban una vieja película americana, masturbarlo; ver cómo eyaculaba y 
luego se marchaba antes de terminada la película. Tal vez nunca se le volviera a 
ver después de conocer su rostro sólo de perfil; pero en todo caso sería un tipo 
formidable (2010:131). 
 
Yo había aprendido a medir térmicamente la proximidad de otro cuerpo en el cine 
con precisión casi científica. Me ayudaba que ninguna muchacha llevaba manga 
larga y la carne estaba desnuda, irradiando calor erótico hasta mis brazos como 
antenas vibrátiles. Pegué mi brazo a su brazo y ella no quitó el suyo, ni siquiera 
lo eludió con un movimiento lateral, la más fácil forma del desdén. Aproximé más 
el brazo y ahora estuvimos en contacto, piel con piel, su calor vuelto mío. […] El 
próximo movimiento mío en este ajedrez del amor sería ponerle una mano en un 
muslo: peón del rey a dama. Pero no lo ejecuté porque aunque ella era asequible 
seguía viéndose modosa (2005:57). 
 
Faço assim: subo para o segundo pavimento, me encosto num canto, a pasta 
debaixo do braço, e fico fumando tranquilamente o meu cigarro. Como quem não 
quer nada, e só espero terminar o cigarro para dar o fora. E só depois que o 
cidadão encosta e puxa conversa, e quando a gente se entende, é que saio e 
vou sentar lá em cima, nas últimas filas de cadeira. Não gosto de subir 
acompanhado, para não chamar muita a atenção, nem dar na vista. Fico quieto 
no meu canto, fingindo que estou vendo o filme, aí é tempo que o cidadão vem e 
senta ao meu lado. Fazemos tudo da maneira mais natural, não só por questão 
de segurança, como também para deixar o cidadão bastante à vontade 
(1975:11). 
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Dessa forma, além de serem espaços eróticos, os cinemas pornôs são também locais de 

resistência e de sobrevivência erótica dos corpos e desejos dissidentes113. Segundo 

Green (2000:163), a dificuldade para ter acesso a quartos por hora e a possibilidade de 

prisão por atentado ao pudor, por práticas eróticas em parques e banheiros públicos, 

foram motivações que levaram os dissidentes a uma maior ocupação dos espaços 

cinematográficos para práticas sexuais. 

 

Nesse mesmo sentido, de acordo com Cozarinski (2006:79), a proibição tanto da 

prostituição, quanto de bordéis, na Argentina, entre os anos 50 e 60, levou a um maior 

deslocamento desses sujeitos para dentro dos cinemas. O escritor argentino Raúl 

Damonte, o Copi, nos oferece em sua autobiografia Rio de la Plata um importante 

testemunho do uso erótico, causado pela repressão sexual, em alguns cinemas 

portenhos. 

La prostitución, aunque erradicada de las costumbres, está sin embargo 
prohibida y, llegado el caso, severamente castigada. El sexo toma las mil formas 
de la imaginación y la astucia […]. Las pocas salas de cine en las que no se hace 
el amor en la platea son por todos conocidas: son las cinematecas. El porno 
nunca se abrió camino pero está por todas partes (2010:352). 

 

Esses espaços, entretanto, apesar de aparentemente mais seguros, não estavam a salvo 

das perseguições policiais dos estados brasileiro e argentino.  Adolfo Bioy Casares, em 

seus Diários íntimos (2001:262), recorda, por exemplo, na entrada do dia 30 de dezembro 

de 1984, um encontro com uma prostituta, quando tinha aproximadamente treze anos, 

no cine Myriam, da rua Suipacha; local que era, como afirma Cozarinski (2006:80), 

bastante frequentado por prostitutas que fugiam da polícia, mas que constantemente 

também precisavam fugir do cinema quando ocorria alguma batida policial114. 

 

A crise e o consequente desaparecimento de alguns cinemas pornôs não se relacionam, 

portanto, com o abandono dos centros urbanos; como já explicamos, esse foi um fator 

                                            
113 Como poetiza Modarelli (2016:103), "Nosotras somos cóndoras de vuelo mariposa, y nuestro cuartel es 
un cine X de butacas quebradas; la esquina noctámbula donde el chongo malo, pura verga, afila la navaja". 
114 Os cinemas dessa região continuam sendo alvos da perseguição estatal. Em 2017, por exemplo, seis 
desses cinemas foram fechados para supostamente prevenir "la trata sexual", entretanto, diante da falta 
de legislação para justificar o fechamento desses espaços, foram alegadas questões de "segurança e 
higiene". Informação disponível em: <http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/clausuraron-cines-que-exhibian-
peliculas-pornograficas-para-prevenir-la-trata-sexual-de-p>. Acesso em 02 de jul. 2017. 
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que favoreceu o aparecimento desses cinemas. Entretanto, além das constantes batidas 

policiais, podemos dizer que os avanços tecnológicos das fitas de exibição, ao mesmo 

tempo em que significaram um boom na produção de filmes eróticos, foram também 

responsáveis pelo fechamento de algumas dessas salas pornográficas, uma vez que as 

facilidades tecnológicas transformaram, como explicam Freixas e Bassa (2000:335), o 

consumo público de filmes pornográficos em matéria de fruição privada. 

 

Além disso, o mercado do cinema pornô enfrentou, entre os anos 80 e 90, duas crises 

que lhe reduziram o público e que levou ao fechamento de mais alguns desses 

cinemas115. A primeira delas se relaciona com a epidemia de HIV, que teria, segundo 

Néstor Perlongher (2008b:20), cumprido um importante papel em uma nova onda 

conservadora que se abateu, principalmente, sobre os dissidentes de gênero e 

sexualidade. Nesse momento, não somente os cinemas foram fechados, mas também 

outros espaços de encontro e sociabilidade erótica. 

 

Podemos entender o HIV, portanto, não só como uma enfermidade que ataca o sistema 

imunológico, mas também como um dispositivo biopolítico de controle e normalização 

dos corpos. No ensaio El orden de los cuerpos, publicado no jornal Folha de São Paulo, 

em fevereiro de 1987, Perlongher assim resume a crise instalada pelo HIV: 

En la emergencia del Sida no se sabe que es más pavoroso: si los efectos 
devastadores de la enfermedad en el propio plano de los cuerpos físicos, 
minados por una sucesión impresionante de molestias; o si otros efectos menos 
‘físicos’ en el plano de la llamada moral pública, que no por ser ‘discursivos’, dejan 
de incidir en la programación contemporánea de los cuerpos, sus pasiones y sus 
tránsitos […]. Las operaciones desencadenadas durante su irrupción rebasan el 
dolor personal de las crecientes víctimas, para extenderse al cuerpo social como 
un verdadero dispositivo de moralización y normalización de las uniones 

                                            
115 Interessante notar que novamente os cultos evangélicos se beneficiaram com o fechamento desses 
espaços, agora mais desvalorizados por conta dos usos pornográficos. Em reportagem publicada na revista 
A Capa, em 2012, Tiago Duque relata o desaparecimento tardio de mais um cinema pornô transformado 
em igreja evangélica. Diz o repórter: “Dos gemidos dos mais variados atores, e também daqueles menos 
discretos da plateia, não sobrou nada. Se não se tornaram fiéis, por onde andam todos aqueles clientes? 
Algo que também me chamou a atenção foi que a substituição da tela pelo altar não causou alvoroço. 
Ninguém protestou. [...] Naquela ocasião o secretário municipal de cultura chegou a dizer que o local seria 
usado dali em diante pelas pessoas de bem”. Infelizmente, a partir do relato de Duque, podemos dizer que, 
ao contrário das Carolinas, “las hijas de la Verguenza”, de Jean Genet (2005:72), nenhuma procissão 
pública homenageou ou protestou contra o desaparecimento do antigo espaço. Sobre Las Carolinas, um 
grupo de travestis que protagonizou, em 1933, aquela que talvez tenha sido a primeira manifestação trans 
da história, consultar: <http://www.awambabuluba.com/single-post/2017/09/26/LOS-TRAVESTIS-
M%C3%81S-FIEROS-DE-TODOS-LOS-TIEMPOS-BARCELONA-1930>. Acesso em 20 de dez. 2017. 
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sensuales, derivado de las olas de pánico […]. Penumbras que van siendo, no 
obstante, progresivamente iluminadas. La iluminación, bajo sofisticados 
reflectores, de recovecos cada vez más íntimos de prácticas sexuales antes 
‘innominables’, se convierte en un imperativo de la mirada clínica. Lo 
característico del Sida no es tanto esa curiosidad panóptica, sino la articulación 
del saber medico con la resonancia multiplicada de los ‘massmedia’ […]. En virtud 
de la mayor incidencia del síndrome, en su desarrollo occidental, entre el ‘grupo 
de riesgo’ homosexual, se trata de intervenir en esos circuitos intermasculinos 
con el propósito de ‘higienizar’ o ‘desinfectar’ las poblaciones amenazadas. 
Aunque el foco sea homosexual, se apunta también a las mayorías 
heterosexuales, ‘recuperando’ mujeres liberadas y maridos libertinos […]. Por 
más científico que se pretenda, el discurso médico no escapa a las presiones y a 
los prejuicios diseminados en la sociedad […]. En el proceso de medicalización y 
control de la vida, de confiscación e interdicción de la muerte (en el cual cierta 
ilusión de inmortalidad es sutilmente vencida) se conseguirá bloquear los puntos 
de fuga, las líneas de ruptura que encienden los encuentros pasionales (2008:43-
44). 
 

Assim como Perlongher, Gayle Rubin (2003:34) também constata perseguições sofridas 

por homossexuais a partir da crise e da pandemia do HIV/Aids. Assim sendo, Cortés 

(2008:168) diz que esses espaços, essas arquiteturas do desejo, acabaram se 

convertendo, entre meados dos anos 80 e 90, em arquiteturas do medo, em lugares de 

desolação e perda. Desse modo, concomitantemente à intervenção dos Estados, houve 

um gradual abandono desses espaços. 

 

Nesse sentido, o livro de contos e memórias Trem Fantasma (2000), de Carlos Hee, 

relata as consequências da pandemia nos circuitos eróticos brasileiro. Segundo o 

narrador “era o fim de uma era”, na qual “nenhum lugar estava imune de ser transformado 

em ponto de encontros sexuais” (2000:91). O trecho abaixo do conto Bel Ami resume, no 

meio da década de oitenta, o abandono desses espaços. 

os boatos corriam pelos ambientes gays sobre possíveis doentes, que sumiam 
de circulação e um dia para outro, que começavam a emagrecer 
assustadoramente e que viviam com diarreias homéricas, quase ninguém mais 
tinha coragem de entrar numa sauna [...]. E não foram só as saunas que 
começaram a ver seu movimento ruir. As ruas perto do Mercado Municipal, na 
avenida do Estado, que seria de estacionamento para caminhoneiros que vinham 
de todo o país para a cidade grande, também viram os homossexuais minguarem 
em suas calçadas. Os machos da direção passaram a ver com desconfiança 
aquelas bichas que eles comiam com o maior prazer e tesão até menos de um 
ano antes (2000:125-126). 
 

No livro El mendigo chupapijas (2005), o narrador de Pablo Pérez relata o fechamento 

de oito cinemas pornôs em Buenos Aires, em apenas uma semana. De acordo com o 

mesmo, as causas são morais, "La moral nos asedia cada vez más" (2005:18), 
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entretanto, a partir do livro, podemos inferir que o acirramento do conservadorismo, que 

leva ao fechamento de locais de pegação e de sociabilidade dissidente em Buenos Aires, 

se aprofunda na crise do HIV/Aids. 

 

Como constata Perlongher (2008:86) no ensaio La desaparición de la homosexualidad, 

se não desaparece a união de corpos do mesmo sexo, desaparece, pelo menos, o 

apogeu, a festividade, a promiscuidade, “a festa da orgia homossexual”. A epidemia do 

HIV/Aids, dessa forma, eleva à máxima potência a vigilância e o controle das 

sexualidades. Como explica José Muñoz, 

Sob a funesta badalada da morte, o que muitos de nós perdemos foi uma cultura 
da possibilidade sexual: darkrooms, banheirões, cinemões e saunas; os 
caminhões, os quebra-mares, as derivas, as dunas. O sexo estava em todo lugar 
para nós, toda ousadia que quiséssemos experimentar: chuvas douradas, 
boquetes e cunetes, trepadas e fist fucking. Agora nossos impulsos não-
domesticados são mais uma vez interditados ou protegidos de nós pelo látex 
(2017:1). 
 

Os médicos, como não conseguiam mais recomendar a castidade, passaram a advogar 

não só pelo fechamento desses espaços, assim como por uma sexualidade limpa, sem 

riscos, desinfetada, transparente, controlada e monogâmica. Nesse sentido, a 

normalização das homossexualidades, ou melhor, a agenda política de respeitabilidade 

de parte majoritária da militância lgbt, também como estratégia para se defender das 

violências e dos sonhos de extermínio decorrentes da pandemia do HIV/Aids, passa a 

entender os espaços eróticos de pegação (banheiros, parques, cinemas, etc.) como 

decadentes, inseguros e degradantes, como afirma Renaud Boivin (2011:164).  

 

Por conseguinte, seus usuários passam a ser estigmatizados como promíscuos, 

degenerados ou problemáticos em relação à homossexualidade. Nessa perspectiva, 

segundo Terto Júnior (1989:128), os cinemas pornôs passaram a ocupar a mais baixa 

hierarquia no mercado de consumo erótico entre dissidentes de gênero e sexualidade.  

 

Uma outra questão que tem recentemente corroborado com o fechamento dos cinemas 

pornôs são as políticas de segurança pública116 e de gentrificação de algumas áreas 

                                            
116 A segurança pública, como explica Leticia Sabsay (2011:79-80), é um dispositivo ambíguo capaz de 
funcionar tanto como proteção dos direitos dos cidadãos, quanto como meio de repressão daqueles que 



88 

 

urbanas. Como já dissemos, a partir de Bessa (2013:189), as políticas de 

aburguesamento do espaço público não só afastam dos locais os antigos frequentadores, 

como também respondem aos interesses da especulação imobiliária e desconsideram o 

patrimônio imaterial desses espaços cinematográficos. Como resume Smith (2012), os 

processos de gentrificação se concentram em tornar a cidade habitável para a classe 

média. 

 

Nesse sentido, de acordo com Teixeira (2013:108), a presença desses estabelecimentos 

pornográficos causa uma certa "ansiedade", tanto pela percepção de decadência, perigo 

e medo da dissidência sexual, como pela percepção burguesa de cidade correta, ou seja, 

“paisagens discretas, distinção clara entre público e privado, classes, raças e 

sexualidades homogêneas, controle social”. Essa percepção leva a uma visão urbana 

quase sempre contrária às necessidades e direitos dos grupos urbanos que não 

comungam com a mesma visão de cidade e de sexualidade, que teriam “nos 

estabelecimentos pornográficos, elementos constitutivos de comunidade, cultura e 

identidade”. Dessa forma, as perguntas que Leticia Sabsay se faz a partir da sua pesquisa 

sobre prostituição travesti em Buenos Aires merecem também serem refeitas aqui. 

¿qué es lo que se pone en juego a la hora de determinar el umbral de visibilidad 
que dejaría tranquilos a ciertos ciudadanos? ¿qué es lo que tendría que 
permanecer invisible en el paisaje urbano para que la paz visual traducida como 
“tranquilidad pública” pueda ser garantizada? [...] ¿por qué han de ser 
suprimidos?; ¿qué es lo que la tolerancia determina como tolerable en lo que 
puede un cuerpo?; ¿qué es lo que la tolerancia no puede tolerar en él?; ¿qué es 
lo que sacude las entrañas de estos cuerpos tolerantes? (2011:101). 
 

Sem pretender esgotar essas questões, mas tentando chegar diretamente às conclusões 

de Sabsay, poderíamos dizer que os corpos pouco ou nada toleráveis são aqueles que 

em algum grau se afastam da heteronormatividade, da cisgeneridade, da branquitude 

e/ou de outros modos de subjetivação dominantes. Nessa perspectiva, a prostituição, que 

sexualiza "inconvenientemente" o espaço burguês, e especialmente a prostituição 

travesti, como afirma Sabsay (2011:152), que é quase sempre lida como corpos abjetos 

que ameaçam às normas heterossexuais de gênero e de sexualidade, se tornam o 

                                            
supostamente atentam contra as liberdades outorgadas. Na prática funciona quase sempre para instaurar 
medidas de controle e punição orientadas a reassegurar a estabilidade de uma ordem social, que, no nosso 
caso, é também de gênero e sexualidade. 
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intolerável da tolerância burguesa. Assim, como constata Teixeira (2013:118), apesar de 

não haver nenhuma relação direta entre violência urbana e a presença de profissionais 

do sexo, a simples existência de um mercado sexual em uma determinada área causa 

sempre uma repercussão negativa nos preços dos imóveis e na percepção de violência 

e decadência de alguns moradores locais.  

 

Infelizmente, a própria Bessa, apesar das críticas aos processos de gentrificação das 

cidades e de desconsideração do patrimônio imaterial dos palácios cinematográficos, se 

coloca favorável aos processos de “revitalização” dos cinemas pornôs, desconsiderando, 

portanto, os sujeitos que fazem uso constante desses espaços e repetindo o discurso 

gentrificador e mercadológico de degradação do espaço público117. Sobre o Cine Rex, no 

Rio de Janeiro, por exemplo, a pesquisadora afirma que a degradação do espaço é 

causada tanto pelo filão pornográfico do cinema, quanto pela prostituição no local. Por 

isso, defende um projeto de revitalização e de higienização da área do então prefeito 

César Maia118.  

 

Atualmente, entretanto, a despeito de qualquer projeto de revitalização do local, assim 

como a despeito do autoritarismo e do conservadorismo do prefeito carioca Marcelo 

Crivella119, a rua onde se localiza o Rex e também o teatro Rival foi novamente ocupada 

por uma população formada por estudantes, artistas e profissionais liberais cisgêneros e 

transgêneros, que convivem harmoniosa e desejosamente não só com o cinema 

pornográfico, mas também com os garotos de programa e as prostitutas120. 

 

                                            
117 De acordo com Gambôa (2013:64), políticas higienistas de revitalização do centro de São Paulo, 
perpetradas pelo poder público em parceria com a iniciativa privada, também têm causado o fechamento 
em massa de cinemas pornôs.  
118 As pesquisas de Bessa não só ignoram e invisibilizam o Rex e os seus espectadores, como também 
outros cinemas pornôs da cidade do Rio de Janeiro. Assim, em sua pesquisa sobre os cinemas de rua da 
cidade, todos os cinemas pornôs são desconsiderados, levando a autora a afirmar, a despeito do Cine Íris, 
que o único palácio cinematográfico em funcionamento é o Odeon. 
119 Sobre as tentativas do atual prefeito de inviabilizar festas no local, consultar: 
<https://oglobo.globo.com/rioshow/prefeitura-interdita-parcialmente-festa-na-rua-do-rivalzinho-
21972759>. Acesso em 20 out. 2017. 
120 Sobre isto, consultar Anexo 11. 
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A visão de Bessa, portanto, confere com a crítica realizada por Câmara Vale (2000:18) a 

alguns pesquisadores que “dizem não terem nada contra o cinema pornô”, mas que 

associam a decadência desses espaços não só à exibição de filmes pornográficos, como 

também à presença de homossexuais, travestis, prostitutas, garotos de programa, etc. e, 

por isso, advogam pela revitalização e, consequentemente, pela higienização desses 

espaços. Essa perspectiva, como ressalta Cortés (2008), nega a todos os setores que 

não participam de uma determinada maneira de entender as sexualidades ou os gêneros 

o direito ao espaço público. 

 

Estabelece-se, assim, em torno dos cinemas pornográficos uma política de silêncio e de 

esquecimento, onde estes passam a ser lembrados apenas quando interessam aos 

projetos de revitalização e de especulação imobiliária. Nesse sentido, a partir de 

informações cedidas pela Agência Nacional de Cinema (ANCINE), do Ministério da 

Cultura do Brasil, assim como pelo Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA), 

do Ministério da Cultura da Argentina, percebemos que os cinemas pornográficos 

brasileiros e argentinos não são entendidos como cinemas, e, por isso, tais espaços estão 

impossibilitados de acessarem às leis de incentivo e/ou fomento destinadas não somente 

aos cinemas de rua, mas aos cinemas em geral. Os cinemas pornográficos estão, 

portanto, no armário, não por estarem ocultos nas ruas, mas por não serem nem mesmo 

considerados cinemas. 

 

Para acessarem recursos governamentais ligados ao fomento cinematográfico, os 

cinemas pornôs precisam, antes de tudo, deixar de funcionar como espaços eróticos. Por 

isso, todo projeto de "revitalização" de um desses espaços propõe sempre transformá-

los em salas multiplex ou centros culturais. Fernando Ribeiro Matos relata, por exemplo, 

como o Cine Roxy, em São Luís, após um processo de “revitalização”, passou a funcionar 

como espaço cultural. Segundo o pesquisador (2012:81), toda a comunicação elaborada 

em torno do novo espaço ocultava e desconsiderava o antigo uso, assim como o 

patrimônio imaterial do mesmo. 
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A despeito dessa invisibilização, o público do Cine Íris, segundo dados de 2010, é de 

aproximadamente quinhentas pessoas por dia121, enquanto o Cine Odeon, exemplo de 

preservação, de “revitalização” e de bom uso do espaço cinematográfico de acordo com 

Bessa (2013:357), possui um público inferior a mil pessoas por semana. 

 

Uma estratégia rapidamente adotada e ainda utilizada pelos cinemas pornográficos, 

inclusive pelo Cine Íris, para recuperar e manter o público, foi a de apostar em 

espetáculos eróticos e shows de strip-tease no intervalo entre os filmes, conforme 

Nathália Novais (2013:11). Enquanto isso, os cinemas não pornográficos de rua 

apostaram principalmente em festivais de cinema, como pontua Bessa (2013:358). 

 

No conto Cine Privê (2009), os shows eróticos aparecem a partir da perspectiva do 

funcionário da limpeza, seu Manuel, que "espia por uma brecha no tabique" pedaços do 

show. Como mostraremos mais adiante, seu Manuel entende o espaço e os seus 

usuários como abjetos; logo, os shows são também considerados abjetos e intoleráveis, 

não só pelo "medo de pegar doença", o que mostra, nesse caso, que a abjeção está em 

estreita ligação com o desejo sexual reprimido, mas também pela “mentira” do 

espetáculo.  

Uma coisa que seu Manuel não tolera naquele show são as mentiras. A plateia 
devia desconfiar daqueles homens de pau duro por mais de uma hora. Os paus 
são todos falsos, aliás tudo ali é falso, são de plástico vagabundo, que eles põem 
por cima do outro, o jogo de luz engana bonitinho. Todos já entram naquele 
estado, e não é possível um homem ficar assim enfiando o tempo todo sem parar 
e sem gozar. As mulheres são muito desbocadas, gritam feito loucas, pedem para 
ser esfoladas, mais, mais, mais, numa gemeção sem fim, entremeada de 
palavrões, que deixam seu Manuel a ponto de voar. Muitas dizem depois que 
saem sangrando, não se lubrificam direito, apesar da vaselina que o garanhão 
espalha ao vivo por toda a sua área de trabalho (2009:192). 
 

Desse modo, podemos afirmar que os cinemas de rua, assim como os palácios 

cinematográficos, continuam vivos não somente nos cinemas não pornográficos, quase 

sempre geminados, mas principalmente nos cinemões, ainda que a posição dos 

espectadores não seja mais de imobilidade, de isolamento e de silêncio como requer a 

tradicional “situação cinema”. Como nos conta Menstrual, 

                                            
121 Informação disponível em <https://oglobo.globo.com/rio/cine-iris-donos-nao-sabiam-da-desapropriacao-
3064878>. Acesso em 20 de out. 2017. 
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esos eróticos reductos siguen estando, abrigando el deseo y los cuerpos 
calientes que prefieren enredarse en prácticos retoces, sin histerias, ni versos 
prearmados. No son discos, ni pubs maricas de diseño, pero lo que es seguro es 
que muchas de las maricas que histeriquean en la noche bolichera o en la calle, 
en los cines porno se transforman en bestias carnales y salvajes guiadas por puro 
instinto, y entienden que, después de todo, en esa oscuridad permanente, todos 
los gatos somos pardos, mal que a una le cueste aceptarlo (2009). 

 

2.2. Cine(mão): profanação, abjeção, heterotopia, pornotopia, espaços lisos e usos 

queer do espaço 

Si los cristianos se reunían entre esqueletos y 
cadáveres, ¿por qué habríamos de avergonzarnos 
nosotros por reunirnos entre meadas y mierda? 
(VIDARTE, 1999:25). 

 

O cinema pornô é, antes de tudo, de acordo com nosso entendimento, um espaço 

profano. No sentido dado por Agamben (2007:8), entendemos a profanação como uma 

política capaz de produzir, nesse caso, espaços e subjetividades dissidentes. Assim, o 

cinemão, enquanto profanação do espaço físico e da tradicional “situação cinema”, 

devolve à comunidade um uso do espaço e do corpo diferente daquele que foi 

historicamente construído, domesticado e sacralizado pelo dispositivo cinematográfico. 

 

A imobilidade, o silêncio e o isolamento, requeridos pelo hábito cinematográfico 

tradicional, são profanados no cinema pornô; recuperando, dessa forma, antigos 

comportamentos, mas também produzindo um novo uso do espaço e dos corpos. Como 

explica Agamben (2007:10), a profanação não recupera integralmente um antigo uso, 

uma vez que não apaga integralmente o uso mais recente, mas produz um novo uso a 

partir de um modo antigo. Assim sendo, os corpos recuperam a mobilidade, mas para 

usos eróticos; os corpos reagem ativamente aos filmes, mas através de prazeres 

produzidos nos próprios corpos; a sociabilidade ressurge, mas para o prazer orgiástico. 

 

Entretanto, é preciso dizer que a tradicional situação cinema também produz profanações 

sobre o espaço e sobre os sujeitos, especialmente a do olhar vigilante, entendido como 

dispositivo de controle biopolítico e social. Nos cinemas pornôs, entretanto, novas 

profanações atravessam os espaços e os sujeitos, assim como outras são 

ressignificadas.  
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Enquanto nos cinemas tradicionais as paredes expõem cartazes e horários dos filmes 

em exibição, nos cinemas pornôs, as paredes costumam mostrar cartazes 

desatualizados e apenas o horário de abertura e encerramento do espaço. Os filmes se 

exibem, portanto, em sessões contínuas, em horários indefinidos, e ninguém parece se 

incomodar em assistir a um filme que já começou. Logo, ao entrarmos em um cinema 

pornô, dificilmente sabemos qual filme será assistido e quanto tempo ele irá durar. 

 

Entretanto, ainda que o filme seja desconhecido pela plateia, ao entrar em um cinema 

pornô, podemos afirmar que há sim uma relação entre o filme exibido e o comportamento 

do público. De acordo com Terto Júnior (1989:51-52), um bom filme significa sempre mais 

atividades sexuais, enquanto um mau filme significa monotonia, vaias e diminuição das 

atividades sexuais, assim, "a medida em que se transa mais no filme, na plateia também 

se incrementam as atividades sexuais". Consequentemente, para ser entendido como 

um bom filme o que importa principalmente é a ação sexual sem rodeios.  

 

A poesia El Palacio del Cine (1991), de Néstor Perlongher, a crônica poética Baba de 

caracol en terciopelo negro (2001), de Pedro Lemebel, além da novela Cinema Orly 

(1999), de Luís Capucho explicitam bem essa relação que se estabelece entre o filme 

exibido e os espectadores.  

 

Perlongher, que constrói o seu cinema pornô principalmente a partir do olfato, do tato e 

da movimentação da plateia, sugere uma relativa indiferença dos espectadores em 

relação à exibição cinematográfica. Assim diz o poeta (1987:100): "rumbo al olor del 

baño. al paraíso / del olor, que pringa / las pantallas donde las cintas / indiferentes rielan 

/ guerras marinas y nupciales”.  

 

Enquanto isso no cinema de Pedro Lemebel, construído poeticamente principalmente 

através dos cheiros e dos sons, ninguém está muito interessado na narrativa fílmica. O 

verdadeiro filme, como já dissemos, se passa na plateia, o que torna Bruce Lee apenas 

um espectador dos malabarismos sexuais chilenos, como nos conta o poeta-cronista:  
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ya nadie mira la película y la imagen se ha congelado en este chino voyeur, que 
ve desde el sol naciente los malabares de los chilenos. Ciertamente la Columbia 
Pictures nunca imaginó que en estos bajos fondos sudamericanos, la imagen de 
Bruce Lee sirviera para controlar la explosión demográfica a tan bajo costo. 
(2001:17). 
 

No cinema de Capucho, o narrador nos relata que em alguma medida as práticas sexuais 

que ali se desenrolam são estimuladas pelo que se assistia no Orly, ainda que ninguém 

preste muita atenção no filme (1999:53). Por isso, os filmes são sempre pouco narrativos, 

posto que são sempre um "pretexto para mostrar o corpo de jovens nus fazendo sexo" 

(1999:21). 

 

À parte a necessária ação sexual sem rodeios, a maior parte da exibição em cinemas 

pornográficos é composta de filmes que contêm relações exclusivamente heterossexuais, 

uma vez que a exibição de filmes com práticas homossexuais masculinas costuma 

restringir e segmentar o público, o que diminuiria a bilheteria, pois, como afirma Câmara 

Vale (2000:133), afastaria o contingente de homens que apenas eventualmente mantêm 

relações com outros homens. Cenas de homossexualidade feminina são frequentemente 

exibidas, entretanto, são entendidas sempre como parte do voyeurismo heterossexual 

masculino122. De acordo com a crônica de Naty Menstrual, os filmes heteros funcionam 

na verdade como iscas para chongos. 

En el primer piso, las escenas de la pantalla grande mostraban películas hétero; 
poco tiempo después entendí que esas películas eran el anzuelo ideal para los 
trabajadores chongos cansados, que venían a buscar un pete express, sentados 
con cara de boludos hundidos en las butacas que, seguramente al cerrar los ojos 
ante una boca caliente, soñarían que la que succionaba era la porno star de la 
pantalla (2009). 
 

Apesar da leitura fílmica não ser o interesse desse trabalho, duas poesias de Mattoso 

(2011), produzidas a partir da memória de um poeta cego, dialogam tanto com o que 

parece ser grande parte da filmografia pornográfica [Do filme pornô], quanto com a 

filmografia que aborda práticas eróticas entre homens [Do filme gay]. 

 
DO FILME PORNÔ [1675] 
 

                                            
122 Uma importante análise sobre a excitação e a identificação libidinosa entre filmes e plateia pode ser 
consultada em José Anta Félez (2001:302). Da mesma forma, uma interessante análise dos filmes e dos 
principais diretores e estrelas pornôs pode ser consultada em Freixas e Bassa (2000). Na literatura, o conto 
Prefiguración de Lalo Cura (2005), do chileno Roberto Bolaño, narra-nos principalmente a produção de 
filmes pornográficos. 
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Ninguem esporra dentro! Trepa a puta 
em tudo quanto é pose e posição: 
deitada; de joelho; à força bruta 
boquetes paga; engole um caralhão... 
 
Coqueiro e frango-assado ella executa 
com rara habilidade, e a direcção 
do filme, amadoristica e fajuta, 
repete aquillo a poncto de exhaustão... 
 
Porem jamais o penis ejacula 
emquanto a puta o tenha dentro, engula 
ou cubra com a mão: tem que ser fora... 
 
A porra é branca, espessa, e tanto abunda 
que faz a cobertura, sobre a bunda, 
como o glacê no bollo, que o decora... 
 
DO FILME GAY [1676] 
 
Ou narra-se uma historia commovente 
de alguem que, solitario, perde o amigo 
mais proximo e, ja velho e até doente, 
nos faz chorar o nosso desabrigo... 
 
Ou se caricatura o inconsequente 
mundinho das balladas que, comsigo, 
traz só futilidade e apenas mente 
accerca da bichice e do perigo... 
 
São poucos que combinam bom humor 
com drama ou com denuncia: seu auctor 
precisa ter vivido o que é ser gay... 
 
Si, alem da scena homo, se pretenda 
mostrar que as exclusões não são só lenda, 
consultem-me, pois, cego, eu é que sei... 

 

O tempo de uma sessão, como explica Ricardo Fernandes Gambôa (2013:43), é, 

principalmente, o tempo do prazer do usuário123, limitado, obviamente, ao horário de 

funcionamento do estabelecimento. Nesse sentido, o tempo produtivo e o tempo do 

entretenimento cinematográfico são profanados, o que leva à produção de um tempo de 

prazeres eróticos orgiásticos, que se mede pelos usuários em gozos, chupadas, 

lambidas, masturbações, penetrações, etc. Uma temporalidade, como observa 

                                            
123 Essa afirmação deve ser entendida apenas para aqueles que frequentam o cinema pornô como 
usuários. Entretanto, devemos considerar que para aqueles que exercem atividades profissionais no local 
o tempo do cinema pornô é um tempo de trabalho, um tempo produtivo. Falaremos mais sobre isso no 
próximo capítulo. 
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Perlongher (2008b:10), em desacordo não só com o tempo do trabalho e do 

entretenimento, mas com o tempo da família. Como afirmam Freixas e Bassa, 

si hay un espacio donde la familia ha sido tradicionalmente dinamitada, este es 
el cine de sexo. Desde los tríos – y cuartetos y quintetos, y más – hasta los 
incestos, la generalizada promiscuidad es la ley (2000:238). 
 

Podemos falar também de uma apropriação profanatória do espaço cinematográfico em 

relação às práticas eróticas que se experimentam nesses lugares; contrárias, portanto, 

aos dispositivos planejados por arquitetos, médicos e outros gestores do espaço. Há, 

portanto, nos cinemões, uma apropriação do espaço para o prazer. Conforme Verlan 

Gaspar Neto (2014:11), “trata-se de uma guerrilha sexual que se apropria de espaços de 

uso coletivo, constituindo blocos espaço-temporais novos”. 

 

Assim, como constata Terto Júnior (1989:27), ainda que a sala pornográfica se pareça 

com qualquer outra sala quanto às poltronas, ao telão, aos banheiros, à escuridão, os 

usos que ocorrem no espaço são outros, que não estavam previstos pelo projeto de 

exibição cinematográfica. Assim sendo, trata-se de reconhecer que determinadas 

práticas acabam por alterar a natureza do espaço e dos sujeitos que circulam por esses 

cinemas (Gaspar Neto, 2014:45). 

 

O hall de entrada, por exemplo, que nos palácios cinematográficos foram 

tradicionalmente pensados como um lugar de sociabilidade, nos cinemas pornôs estão 

quase sempre desertos, sendo entendidos pela maioria dos usuários apenas como um 

lugar de deslocamento entre as diferentes geografias de prazer possibilitadas pelos 

cinemas. Segundo Gambôa, 

A pequena área social dos cinemões permanece vazia a maior parte do tempo 
[...]. Nos cinemões, os poucos espaços de interação social, onde nada acontece 
na maior parte do tempo, demonstram o pouco interesse dos frequentadores em 
interações não sexuais (2013:48). 
 

A sociabilidade orgiástica que se forma nesses locais ocupa, portanto, as paredes do 

fundo dos cinemas, as cortinas, os cantos mais escuros, os banheiros e até mesmo as 

poltronas. Dessa forma, onde antes havia corpos dóceis e vigilantes, agora há corpos 

desejantes e geografias propícias aos prazeres dissidentes. Cada espaço dentro do 

cinema é, consequentemente, um microterritório de diferentes prazeres. 
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O narrador garoto de programa de Damata (1975), como já mostramos, nos conta que 

determinadas práticas sexuais são realizadas no segundo andar do cinema, sendo o 

primeiro andar usado apenas para o flerte, para a dança do xadrez e para as 

combinações de programas. Assim resume o michê: “Se o cara quiser me tocar uma 

punheta ou chupar meu pau, subo com ele para o segundo andar. E se quiser coisa mais 

demorada a gente sai e vai para a hospedaria” (1975:10).  

 

Nesse mesmo sentido, a novela de Capucho (1999) nos traz imagens mais detalhadas 

das geografias dos prazeres dos cinemas pornôs. De acordo com o narrador, os 

banheiros, apesar do desconforto, eram usados geralmente para o sexo com penetração, 

quando os parceiros desejavam mais privacidade. As poltronas, espaço mais iluminado 

pelo reflexo da tela, estavam destinadas às primeiras carícias, aos beijos, à masturbação 

e ao sexo oral. Os corredores, espaços de penumbra, eram utilizados pelas prostitutas 

travestis para ofertarem seus serviços eróticos. Enquanto, os cantos mais ou totalmente 

escuros eram utilizados para práticas orgiásticas. Há, portanto, uma relação direta entre 

luz e práticas eróticas mais convencionais e escassez de luz e práticas eróticas mais 

orgiásticas. 

 

Com base tanto em Terto Júnior (1989), como nos textos literários, podemos assim 

resumir os microterritórios dos cinemas pornôs: "espaços de leite", onde prevalecem 

práticas ligadas ao sexo oral e à masturbação, ocorrendo principalmente nas poltronas; 

"espaços de penetração", onde prevalecem práticas ligadas ao sexo anal, ocorrendo 

principalmente nos banheiros; e "espaços orgiásticos", onde prevalecem múltiplas 

combinações eróticas, ocorrendo nos cantos mais escuros do cinema124. 

 

A partir dessa circulação desejante pelos microterritórios do prazer, podemos dizer que 

os cinemas pornográficos também profanam a sacralidade da heteronorma, uma vez que, 

como afirma Cortés (2008:34), novos códigos de prazer corporal, que não se encaixam 

na norma heterossexual, são experimentados; não só no que se refere às noções de 

                                            
124 Encontramos uma cartografia erótica muito semelhante no Lampião, número 37, página 8. 
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monogamia e promiscuidade, mas especialmente no que se refere à noção entre público 

e privado125. 

 

Nesse espaço pornográfico, podemos dizer que há, frequentemente, uma profanação da 

intimidade e uma redefinição dessas fronteiras dicotômicas, através da publicização de 

algo que a heteronorma entende que deve ser exclusivamente privado: o sexo. Como 

explica Cortés (2008:170), essas práticas fazem do privado algo público, retirando 

perversamente as práticas sexuais e eróticas da esfera da privacidade.  

 

Da mesma forma, a homonorma, entendida como a internalização, a repetição e a 

reinvenção das interdições da heteronorma por homossexuais, também tende a entender 

não só o cinema pornô, mas também outros lugares de pegação, como sujos e 

inadequados. De acordo com Flavio Rapisardi e Alejandro Modarelli (2001:35), a 

assimilação de parte das dissidências de gênero e sexualidade fez com que se passasse 

a considerar esse tipo de sexo como uma vergonha para a comunidade lgbt. Por isso, o 

cinema pornô pode ser entendido como uma profanação da normalização tanto da 

homossexualidade, quanto de outras dissidências de sexo. 

 

É importante dizer também que os cinemas pornôs significam uma privatização dos 

desejos dissidentes. Se entendemos, assim como Perlongher (2008b:142), o cinema 

pornô como parte do circuito mais amplo do desejo, admitiremos que esses locais 

substituem, parcialmente, a antiga deriva pelos centros urbanos por um lugar “seguro” 

para a prática sexual. O cinema, portanto, seria um tipo de trottoir protegido pelo 

mercado126. 

 

                                            
125 De acordo com Cortés (2008:71), as relações entre as esferas pública e privada são uma das 
articulações básicas da sociedade, configurando o tecido da vida cotidiana. Entretanto, conforme Preciado 
(2000:28), as análises genealógicas de Foucault reconhecem que os limites entre o público e o privado são 
um efeito do discurso de um jogo de ocultamento e visibilidade, dado que os indivíduos são resultados da 
constante inspeção e disciplina desse limite. Nesse mesmo sentido, segundo Angela Davis (Jabardo, 
2012:144), essa distinção só é relevante apenas para algumas classes privilegiadas, já que historicamente 
o Estado sempre interviu na vida privada das classes trabalhadoras, especialmente das mulheres negras. 
126 Segundo Perlongher (2008b:67), o tipo de atos sexuais que se pratica dentro do cinema tem a marca 
da fugacidade e a parcialidade própria do trottoir homossexual, com seus contatos na penumbra entre 
homens que às vezes sequer se veem, roçares casuais, penetrações apressadas, etc. 
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Nesse sentido, a consequente especialização de alguns cinemas no gênero pornográfico 

significou algum grau de normalização desses espaços através do mercado. Assim, se 

para alguns espectadores os cinemas pornôs significam a possibilidade de 

experimentação sexual de forma mais segura, para outros essa reapropriação 

mercadológica significou a expulsão desses mesmos espaços. As travestis, por exemplo, 

cuja presença em determinados lugares sempre foi tomada como sinônimo de 

decadência, foram as primeiras a terem o acesso proibido ou limitado em alguns desses 

cinemas127.  

 

Terto Júnior (1989:75), por exemplo, diz que as intervenções policiais nos cinemas tinham 

sempre como principal alvo as travestis, o que levou à proibição ou à limitação da 

presença destas em alguns cinemões. Nesse mesmo sentido, Capucho, em sua novela, 

diz que uma das estratégias utilizadas pelas travestis, tanto para evitarem a violência na 

rua, quanto para evitarem serem barradas na portaria do cinema, era adentrarem 

travestidas de homens. Os banheiros, por isso, segundo o narrador de Capucho, 

funcionavam como verdadeiras sacristias, onde as travestis se refaziam e se preparavam 

para o trabalho no Orly (1999:47). 

 

O conto Paraíba, entretanto, apresenta o entendimento daqueles que se sentem seguros 

no cinema. Neste, o narrador estabelece uma comparação entre a pegação e a 

prostituição feminina de rua e a pegação e a prostituição masculina no cinema. Nessa 

perspectiva, acentuadamente machista, a pegação e a prostituta de rua são associadas 

à criminalidade, enquanto a pegação privada e o garoto de programa do cinema são 

associados à segurança. Assim relata o narrador esses imbricamentos entre pegação, 

cinema e segurança: 

Não se pode comparar nunca essas camaradas que vivem pelas esquinas 
procurando homem, que só querem mesmo pegar o dinheiro do cara, e que, 
ainda por cima, trepam mal. E o sujeito ainda pode pegar doença, ou então ser 
roubado, ou ainda pior, levar susto, com a polícia batendo na porta do quarto para 
ver documentos. [...] Por essas e outras é que o indivíduo procura o cinema para 
se defender. Não tem bronca, e quase nunca dá galho, porque aqui todo mundo 
se conhece. Se o sujeito está atrasado, com uma vontade danada de trepar e 

                                            
127 Como constata Perlongher (2008b:116), havia uma perseguição “mais branda” em relação ao universo 
das homossexualidades, enquanto travestis eram implacavelmente perseguidas tanto no espaço público, 
quanto em espaços fechados, como o dos cinemas. 
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não pode pegar uma mulher, não há nada melhor do que isso aqui (DAMATA, 
1975:8). 
 

Nesse mesmo sentido, tanto o narrador de O Inimigo Comum (1975), quanto o de Módulo 

lunar pouco feliz (1975), ambos também de Gasparino Damata, dizem que o cinema, tal 

como a sauna e outros lugares de pegação privados, é não só um lugar seguro, onde 

“não tem perigo nenhum”, como também é mais barato, uma vez que o valor dos 

ingressos é extremamente baixo e não se precisa necessariamente pagar por um michê. 

 

Cabe ressaltar, entretanto, a forma ambivalente como o mercado de exibição 

cinematográfica pornô foi sempre entendido pelos Estados brasileiro e argentino. 

Podemos dizer, por exemplo, que a constante perseguição às dissidências de gênero e 

sexualidade dificultou uma sociabilidade pública, o que levou a uma maior presença 

desses sujeitos em espaços privados fechados. Entretanto, como já explicamos, os dois 

Estados nunca deixaram de intervir nesses espaços, em um duplo e contraditório 

comportamento do poder público de “favorecimento” da aparição desses espaços, mas 

também de controle e de fechamento dos mesmos128. 

 

Nesse sentido, o narrador de Capucho conjectura não só sobre a apropriação profana do 

cinema pornô pelos dissidentes sexuais, mas também conjectura sobre como forças 

macropolíticas, ainda que não intencionalmente, favoreceram essa apropriação 

pornográfica do cinema. Em dois momentos distintos, assim nos conta o narrador: 

Acho que o Orly era permitido pelas autoridades para tirar a bicharada da rua, do 
Aterro, da Via Ápia. Imagino como ele se formou. A primeira vez que um homem 
deixou que uma bicha mamasse seu pau na presença de outros cinéfilos, a 
primeira bicha que resolveu dar o cu de pé, no corredor lateral do cinema, e a 
bicha que resolveu comer o travesti que apareceu com sua toalhinha para o 
primeiro programa, até formar-se a vendedora de balas. [...] Até o cinema ser o 
que é hoje: um antro adorável de sexo livre entre homens (1999:69). 
 
Digo que a cidade queria nos eliminar porque há mais ou menos quinze anos, se 
eu saía para o Aterro ou andava pela Via Ápia à noite, tinha que tomar cuidado 
com os policiais para não ser preso sob à acusação de vadiagem. Vadiagem foi 
a desculpa que tiveram para reprimir nossa viadagem, que consistia em andar 
pelos lugares mais escusos, mais desertos do Aterro e do centro da cidade (Via 
Ápia), a fim de pegar, o que nos dava ares suspeitos. Várias foram as vezes em 
que fui parar na delegacia. [...] Por isso, eu achava que havia uma intenção em 

                                            
128 Sobre isto consultar Terto Júnior (1989:150), Rapisardi (2011:26) e Green (2015:184). De acordo com 
Rapisardi e Modarelli (2011:133), o cenário é parecido tanto no Brasil como na Argentina, ainda que no 
Brasil pareça ter havido maior permissão estatal para a existência desses lugares. 
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confinar-nos no Orly. Isso facilitava controlar-nos. Lá podíamos atentar bastante 
contra o pudor e contra a moral vigente, pois estávamos apenas entre nós. 
Mesmo que o cinema fosse um lugar público, era uma caverna recôndita 
(1999:92). 
 

Assim, podemos dizer que, apesar das ambiguidades e perseguições do Estado, hoje 

esses cinemas encontram-se ainda que marginalmente, vide o não entendimento desses 

espaços como cinema e o entendimento da homonorma sobre os mesmos, integrados 

ao mercado do sexo. Como bem resume Rapisardi e Modarelli, 

En la onerosa espera hasta que se abra el cuarto oscuro de la disco de moda; en 
las sombrías boleterías de cines pornos y en las perfumadas recepciones de los 
saunas, el ojo del buen ciudadano estará por fin presente, unas veces a través 
del fisco, otras, autorizando por lo bajo el guante recaudador de las comisarías. 
De cada goce, se solicitará una ganancia; sobre cada goce agregado, se cobrará 
un impuesto. Inmerso en ese fluido intercambio económico, el “invertido” cree 
reconciliarse con la polis, por una de cuyas puertas laterales, aunque siempre de 
noche, por ahora puede reingresar mientras los aires estén calmos. Pero no se 
le borrará fácilmente de la memoria la huella de la antigua represión, que aún en 
democracia sufren a diario los gays y las lesbianas de varias provincias, y ni decir 
las travestis, en todo el país” (2001:71). 

 

Inscritos no circuito do lucro e do consumo erótico e reapropriados pelo mercado, alguns 

desses cinemas foram segmentados de acordo com um público. Entretanto, não 

podemos deixar de lembrar que os usos eróticos nos cinemas são parte de uma conquista 

histórica de desterritorialização e profanação desses espaços por sujeitos dissidentes de 

gênero e sexualidade, que resistiram inclusive às investidas mercadológicas. Dessa 

forma, poderíamos dizer que os cinemas pornôs são hoje espaços de resistência 

mediados pelo mercado, são parte, portanto, dos negócios do desejo. 

 

Essa reapropriação pelo mercado do sexo, entretanto, não torna, como argumentamos, 

o cinema pornô um lugar bem quisto socialmente, inclusive entre a própria comunidade 

lgbt que costuma frequentar outros espaços de sociabilidade e pegação129. Ao contrário, 

os processos de normalização e de assimilação de parte dessa comunidade terminaram 

por rejeitar esses espaços, assim como seus frequentadores130.  

                                            
129 No livro Incidentes (1988:80), onde Barthes se propõe mais a registrar suas experimentações do que a 
refletir sobre elas, o Dragon, cinema pornô parisiense, é considerado um lugar sórdido onde o autor põe à 
prova o seu desamparo. 
130 Segundo Camilo Braz (2012:153), em São Paulo, os cinemas pornôs, de acordo com o senso comum 
da comunidade mainstream lgbt, são mal vistos porque são frequentados por bichas qua qua, ou seja, 
bichas negras, pobres, suburbanas e mal vestidas. 
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Como afirma Sester (2013:9), os cinemas pornôs têm sido rejeitados não apenas pelas 

instituições macropolíticas, mas também pelos próprios discursos produzidos entre parte 

da comunidade lgbt, que se refere a esses espaços sempre de forma injuriosa, 

acionando, por exemplo, discursos de condenação à promiscuidade. Nesse mesmo 

sentido, conforme Gaspar Neto (2014:41), a promiscuidade é tomada como uma 

condição disruptiva do ideal de uma homossexualidade saudável, baseada nas 

interpelações da heteronormatividade. 

 

Assim, tanto o espaço quanto os frequentadores são tomados como abjetos. Os espaços 

abjetos seriam, como explica Teixeira (2013:35), os lugares de sociabilidade e encontro 

de corpos também considerados abjetos. Nesse sentido, os cinemas pornôs são 

entendidos como abjetos a partir de uma matriz econômica, política e urbana marcada 

pela cisheteronormatividade, da qual, obviamente, nos afastamos. 

 

De acordo com Judith Butler (Prins, 2002:161), os corpos abjetos são aqueles cujas vidas 

não são consideradas vidas, cuja materialidade é tida como não importante; vidas, 

portanto, inferiorizadas, segregadas, desumanizadas e passíveis de eliminação131. 

Consequentemente, a marca da abjeção tanto sobre os corpos, quanto sobre os espaços, 

os fazem desimportantes, ininteligíveis e moralmente inferiores; são vidas e espaços 

sobre os quais as normas e os sujeitos hegemônicos não choram. Assim nos explica 

Matheus Santos as relações entre abjeção e dissidências de gênero e sexualidade: 

O homem gay ameaçaria a heterossexualidade a partir da castração e 
feminilização do corpo masculino. A mulher lésbica, por sua vez, apresentaria 
uma ameaça através da figura fálica feminina. A estratégia heteronormativa para 
fugir destes temores seria, precisamente, a abjeção destes corpos e práticas. É 
preciso, no entanto, estar atento para o fato de que “isto não significa que o 
homossexual é inerente ou essencialmente abjeto; ao contrário, quer dizer que a 

                                            
131 O assassinato do jovem Itaberli Lozano, de 17 anos, na cidade de Cravinhos, São Paulo, pela sua mãe, 
Tatiana Lozano, que lhe desferiu facadas no pescoço em uma emboscada, é um exemplo significativo do 
quanto essas vidas, marcadas pelo signo da abjeção, são desimportantes e passíveis de serem eliminadas. 
Em matéria publicada pelo portal G1, no dia 18 de janeiro de 2017, os comentários com mais curtidas de 
outros usuários não só dizem que a homossexualidade de Itaberli humilhava a família e, por isso, a morte 
dele se justificaria pelo bem da família tradicional, assim como diz que a mãe é um exemplo para outras 
mães de homossexuais. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-
franca/noticia/2017/01/adolescente-diz-em-depoimento-que-viu-mae-esfaquear-filho-no-pescoco.html>. 
Acesso em 18 de jan. de 2017. 
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homossexualidade torna-se 'abjetada' na construção da heterossexualidade 
normativa” (HOUSER et al,1993, p.86). Butler sustenta essa afirmação 
questionando a “lógica do repúdio”, como tomada por Kristeva, que entende o 
abjeto como algo impossível de identificação. Segundo ela, “a abjeção da 
homossexualidade só pode ocorrer através da identificação com a abjeção, uma 
identificação que deve ser rejeitada, uma identificação que se teme ocorrer 
somente porque já aconteceu, uma identificação que institui esta abjeção e a 
sustenta” (BUTLER, 2011 p.74): o abjeto é identificado na cultura e, por isso 
mesmo, uma série de construções discursivas citacionais tratam de “empurrá-lo” 
em direção a esta zona de “apagamento”. (2013:101). 
 

Entretanto, os corpos e os espaços abjetos não se referem apenas à matriz do sexo e da 

cisheteronormatividade, mas também a outras matrizes de inteligibilidade que nos 

interpelam através de marcadores como etnia, classe, religião, etc. Assim, a recorrente 

destruição de terreiros de umbanda e de candomblé são exemplos de como a partir de 

outras matrizes hegemônicas, nesses casos ligados quase sempre ao cristianismo 

neopentecostal, espaços são tomados como inferiores e, por isso, passíveis de serem 

destruídos132. 

 

Podemos dizer, então, que a abjeção é um discurso e uma prática política produzida 

histórica e racionalmente, que se relaciona com o modelo de sociedade burguesa do 

projeto modernista, cuja finalidade é não somente controlar e administrar as populações 

assimiladas, mas também as diversas minorias de gênero, etnia, sexualidade, classe, 

etc. Assim, como bem resume Perlongher (2004:345), o abjeto é também um projeto de 

iluminação. 

 

Os cinemas pornôs, portanto, são tomados como abjetos tanto a partir de um projeto 

moderno homolesbotransfóbico, que termina por marcar esses sujeitos e espaços como 

                                            
132 Sobre isto, consultar as inúmeras e recentes reportagens sobre a destruição de terreiros de candomblé 
realizadas por traficantes evangélicos. Disponível em: 
<http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/policia/2017/09/13/CRIMINOSOS-OBRIGAM-MAE-DE-
SANTO-A-DESTRUIR-PROPRIO-TERREIRO-EM-NOVA-IGUACU.htm> e <http://odia.ig.com.br/rio-de-
janeiro/2017-09-08/denuncias-de-que-traficantes-teriam-atacado-terreiros-sao-investigadas.html>. Acesso 
em 23 out. 2017. 



104 

 

inferiores133, quanto por um discurso presente na própria comunidade lgbt que marca 

esses lugares como sujos e perigosos. Como constata Ribeiro Matos134, 

Sujeira, inclusive, é um dos pontos que alguns me apontam, em conversas 
informais, para não frequentar determinados locais em busca de sexo. Entre os 
locais mais evidenciados por esses discursos encontram-se os cinemas pornôs 
(2012:23). 
 

À sujeira está ligada tanto uma sensação de desordem, quanto de ofensa à ordem, como 

afirma Mary Douglas (1991:6), por isso, é “sempre” percebida como uma ameaça ao 

corpo burguês e deve, portanto, ser afastada. Nesse sentido, concordando com 

Francisco Asís da Costa (2000:7), podemos dizer que as “razões higiênicas” são um 

importante dispositivo de normalização, o que sempre implicou também na criação de 

espaços e sujeitos abjetos. 

 

Além disso, a escassez de luz colabora com a aura de sujeira, de desordem e de 

periculosidade física e moral desses espaços, conforme Terto Júnior (1989:35); no 

entanto, essa percepção se acentua principalmente a partir do olfato. Como explicamos, 

a circulação do ar se constitui como um importante paradigma da cidade e da sociedade 

moderna135, por isso o abafamento e os fortes odores são características que também 

constroem os cinemões como abjetos. Como provoca Modarelli em sua crônica, 

Es el olfato, sobre todo, aquel que crea un muro entre las clases sociales cuando 
ya no quedan de los encuentros ni el olor al esperma ni el resto de caca – dos 
grandes bienes de familia – y las fragancias baratas de las parientes pobres, el 
tufo de sus milangas fritas en aceite fosilizado, lastiman las narices de las niñas 
de bien (2016:61). 
 

No conto Cine Privê (2009), seu Manuel, que é o empregado responsável pela limpeza 

de um cinema pornô, considera não só o ambiente e os corpos, mas também o trabalho 

que realiza, enlouquecedor e abjeto, seja pelas práticas eróticas que ocorrem no local, 

seja pela precária ventilação do espaço, uma vez que ele passa todo o tempo do trabalho 

                                            
133 A homofobia, a lesbofobia e a transfobia são formas de inferiorização, de exclusão e de violência 
impostas às dissidências de gênero e sexualidade, que constroem um status de normalidade e 
superioridade tanto sobre a heterossexualidade, quanto sobre a cisgeneridade. Essas práticas, sejam elas 
violências simbólicas ou físicas, terminam por desumanizar esse outro, que é construído como anormal e 
inferior, o que torna sua vida ainda mais precária. 
134 Essa constatação de Ribeiro Matos também é corroborada por Terto Júnior (1989:28), Câmara Vale 
(2000:104), Braz (2012:161) e Oliveira (2016:88). 
135 Como afirma Lefebvre (2015:273), no mundo moderno há uma extinção de odores, sendo a assepsia 
dos ambientes uma parte do projeto modernista de urbanidade. 
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em um corredor escuro e abafado esperando que as cabines sejam esvaziadas para 

efetuar a limpeza.  

Tem horas que seu Manuel acha que nasceu para limpar toda a sujeira do mundo. 
[...] Seu Manuel passa a noite indignado naquele corredor sem ventilação. [...] 
Ele não sabe até quando vai suportar aquilo, qualquer dia enlouquece, ainda mais 
vendo o que vê. (2009:151). 
 

Contrariamente aos que entendem os fortes odores dos cinemões como signos de 

abjeção, uma parte significativa dos frequentadores desses espaços experimentam uma 

maior excitação justamente com o forte cheiro de suor, de mijo e de esperma, como relata 

Oliveira (2016:70). Nesse sentido, o narrador de Capucho diz: “o Orly era o nosso templo. 

Na sua profundidade era que eu gostava de estar com meu namorado, no seu fedor sujo, 

na sua atmosfera quase sólida” (1999:102). Como argumenta Victor Hugo Barreto, a 

sujeira pode formar parte de uma estética erótica dissidente136. 

A intensidade das interações pode tanto distender os limites das noções e hábitos 
de higiene quanto também estimular praticas mais incomuns como a interação 
com urina, fezes e mesmo vomito (2017:233). 
 

Ainda assim, apesar da talvez precária, ainda que constante, limpeza desses espaços, 

como podemos perceber através de seu Manuel, não podemos dizer que a higiene e o 

cuidado pessoal estejam excluídos desses ambientes. Como constata Ribeiro Matos em 

seu diário de campo, 

A higiene pessoal também é parte do processo. Por vezes pude observar os 
frequentadores lavando seu pênis, mãos e rostos antes de recomeçar todo 
processo novamente. Muitos também utilizam guardanapos, lenços ou panos 
para não se sujarem de sêmen (2012:104). 
 

No diário de Videla (2015) encontramos testemunhos recorrentes da limpeza dos 

diferentes cinemas pornôs que o narrador frequenta. Os trabalhadores responsáveis pela 

limpeza do espaço, entretanto, atuam quase sempre de forma silenciosa e invisível, 

justamente para que a presença destes não signifique uma quebra das práticas eróticas 

entre os usuários, como podemos perceber nos dois trechos abaixo. 

Alguien entra con una linterna débil, iluminando hacia abajo. Es uno que limpia. 
Lo hace veloz, no se acerca adonde estamos, barre en una palita forros y papeles 
usados del piso, que vemos a relampagazos, como en una película de terror 
hecha cámara en mano. Se va. Casi ni nos inmutamos, sabemos o creemos que 
no hay peligro, que todo está permitido (2015:11). 
 

                                            
136 Sobre sexo pig, que envolve humilhação, excrementos, vômitos, fisting, barebacking, peidos e o prazer 
pelo sujo, consultar Barreto (2017:255). 



106 

 

Una empleada – una mujer grande – de vez en cuando pasaba con baldes y 
estropajos, toda gris, puteando por lo bajo – y con los ojos también bajos – contra 
esta banda de maricones, questi froci, que volvían precaria cualquier limpieza y 
manchaban por todas partes su reino de lavandina (2015:16). 

 

O (abjeto) discurso da abjeção dos cinemas pornôs também é acionado pela presença 

de travestis e garotos de programas. As travestis, entendidas como corpos ilegítimos, 

inclusive por parte significativa da comunidade lgbt, são, nessa perspectiva, associadas 

frequentemente, transfobicamente, à violência e à prostituição; por isso, a simples 

presença desses corpos faz com que os cinemões sejam também entendidos como 

violentos, perigosos e abjetos. Como resume Gambôa (2012:32), os cinemões são 

considerados mais ou menos marginais de acordo com a quantidade de frequentadores, 

localização e maior ou menor presença de michês e/ou travestis. 

 

Aguinaldo Silva, através dos seus contos do livro Memórias da Guerra (1986), 

anteriormente publicados no jornal Lampião da Esquina, constrói o cinema pornô, 

especialmente o Cinema Íris, com repetidos signos de abjeção, que passam pela sujeira 

e decadência do local (1986:17); pelo olfato, segundo o narrador os banheiros cheiram a 

necrotério (1986:18); pela associação entre garotos de programa e morte (1986:84); 

assim como pela construção das travestis a partir da violência, da feiura e da animalidade 

(1986:120). 

 

Além disso, os frequentadores dos cinemas pornôs são entendidos como abjetos não só 

porque não seriam bonitos e jovens o suficiente, mas também porque seriam portadores 

de uma sexualidade desenfreada e promíscua, por serem supostamente mal resolvidos 

quanto a sua identidade sexual ou de gênero; sujeitos, portanto, incapazes de 

estabelecerem uma relação amorosa e sexual aos moldes das normas da 

heterossexualidade. 

 

O dispositivo do cinema pornográfico produz, portanto, aos olhos da racionalidade 

moderna e da cisheteronormatividade, corpos e espaços abjetos; entretanto, nossa 

leitura sobre o cinema pornô, sobre a qual falaremos no próximo ponto, levará em 

consideração principalmente a leitura dos sujeitos sobre si mesmos, em uma tentativa de 
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unir experimentação corporal e escrita. Por isso, obviamente, entendemos os cinemões 

como espaços profanos e não como espaços abjetos. 

 

Uma outra categoria também frequentemente acionada pelas ciências sociais para ler 

espaços de pegação, como o cinema pornô, se refere ao conceito de não-lugar, de Marc 

Augé (2000). Essa associação, entretanto, nos parece apressada e problemática, se 

considerarmos o conceito estritamente proposto por Augé137. De acordo com o autor os 

não-lugares seriam: 

instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes [...] 
como los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o 
también los campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados 
del planeta (2000:22). 
 
un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como 
relacional ni como histórico, definirá un no lugar […] espacios que no son en sí 
lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad baudeleriana, no 
integran los lugares antiguos […] un mundo así prometido a la individualidad 
solitaria, a lo provisional y a lo efímero, al pasaje (2000:44). 
 

Assim, entendemos que os não-lugares são espaços construídos de forma muito 

semelhante, para não dizer idêntica, nas mais diferentes partes do mundo, o que faz com 

que um usuário habituado a um determinado não-lugar possa reconhecê-lo e 

experimentá-lo sem grandes dificuldades em qualquer parte do mundo.  Os não-lugares 

seriam, como resume Foucault (2010:21), lugares reais fora de todo lugar. 

 

São espaços, portanto, de anonimato e de identidades provisórias, onde o próprio não-

lugar cria e prescreve uma identidade que será compartilhada pelos seus usuários. Em 

um aeroporto, por exemplo, tanto é o espaço que cria a identidade do passageiro, quanto 

faz com que os sujeitos, a partir dessa identidade provisória, atuem anonimamente, 

desde que experimentem e vivam o espaço a partir de um número limitado de 

possibilidades que lhes é dado. 

Nesse sentido, o cinema multiplex pode ser tomado como um não-lugar, uma vez que ele 

cria a figura do espectador e que os sujeitos agem a partir de um anonimato, seguindo, 

entretanto, regras limitadoras prescritas anteriormente e relembradas através de 

                                            
137 Sobre esta leitura consultar Fabián Sanabria (2004) e Peralta (2013). 
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ideogramas explícitos ou codificados. Da mesma forma, a “situação cinema” tradicional 

é relativamente idêntica em qualquer parte do mundo, ainda que a recepção não a seja. 

 

No cinema pornô, entretanto, acreditamos que há uma transformação de um não-lugar 

em um lugar a partir das práticas dos usuários, sejam elas entendidas como profanatórias 

ou abjetas. Parece-nos, portanto, que não há necessariamente uma formação de uma 

identidade provisória e, desse modo, cada cinema possui um código e uma 

territorialidade própria no que se refere à sociabilidade orgiástica e à prostituição, ainda 

que as geografias dos prazeres sejam relativamente equivalentes. 

 

O cinema pornô, consequentemente, não seria um lugar de semelhança, de repetição e 

de solidão, como sugere Augé quando se refere aos não-lugares (2000:57). Da mesma 

forma, não seria um espaço sem história, como aponta Bauman (2001:131), mas um 

lugar de sociabilidade erótica constituída de memória, de história e de práticas não 

prescritas pelo dispositivo arquitetônico, como poderemos perceber no próximo capítulo 

a partir da leitura dos diferentes modos de subjetivação nos cinemões. 

 

Isto posto, interessa-nos também entender como os cinemões funcionam como espaços 

heterotópicos, a partir de Foucault (1999, 2003, 2010), e pornotópicos, a partir de 

Preciado (2010). Como já dissemos no capítulo anterior, nos aproximamos dos estudos 

literários que investigam e compreendem o espaço literário a partir do conceito de 

heterotopia. Consequentemente, procuramos analisar como a literatura faz uso daquilo 

que em determinado contexto cultural é percebido como um espaço heterotópico, ao 

mesmo tempo em que também nos interessa analisar como a literatura constrói 

determinados espaços como heterotópicos138. Além disso, entendemos também que o 

conceito de pornotopia, assim como a ideia de usos queer do espaço, são 

desdobramentos da abordagem heterotópica foucaultiana.  

 

                                            
138 Como afirma Gama-Khalil (2016:14), entender os espaços literários pela perspectiva das heterotopias 
pode propiciar análises onde os espaços não são interpretados somente como forma física, estática e 
acessória. 
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O conceito de heterotopia, que é amplamente utilizado nas ciências humanas (Castro, 

2015:8), aparece apenas cinco vezes na obra foucaultiana139, sendo sempre ligado à 

ideia de virada espacial do discurso científico contemporâneo. Como já dissemos, 

estaríamos, de acordo com Foucault (2010:63), vivendo na contemporaneidade a época 

do espaço, onde o mundo se experimenta não tanto através do tempo, mas através de 

uma rede espacial heterotópica. Por isso, Foucault (2010:21) dizia sonhar com uma 

ciência, que se chamaria heterotopologia, que teria como objeto “esses espaços 

diferentes, esses outros lugares, essas impugnações míticas e reais do espaço onde 

vivemos”.  

 

Na construção desse conceito, o filósofo estabelece uma necessária diferenciação entre 

utopia e heterotopia. Segundo Foucault (1999:XIII), as utopias seriam sempre um 

consolo, uma vez que elas não têm um lugar real, o que leva sempre a construção de 

espaços maravilhosos, confortáveis e lineares; situando-se, portanto, em um discurso 

que está próximo à fábula. De acordo com o mesmo (1999:44), os espaços utópicos 

seriam sempre espaços irreais que mantêm com o real uma analogia direta ou inversa, 

ou seja, as utopias e os espaços utópicos são quase sempre o desejo de uma sociedade 

melhorada. 

 

                                            
139 O termo heterotopia é empregado na medicina e na biologia, conforme Luís Guilherme de Castro 
(2015:3), desde os anos 20, para se referir à formação de tecidos orgânicos em lugares não usuais, que 
não interferem no funcionamento e no desempenho dos órgãos nos quais se desenvolvem. O termo traria 
implícito os sentidos de heterogeneidade e diferença, sugerindo um estado de anomalia que é ao mesmo 
tempo espacial e morfológico. Foucault, entretanto, utiliza esse termo operando um significativo 
deslocamento do conceito médico e biológico. Assim, segundo levantamento realizado por Daniel Defert 
(Foucault, 2010:33), a primeira utilização do termo ocorre em 1966 no prefácio do livro As palavras e as 
coisas, onde o autor identifica a heterotopia como um procedimento literário recorrente na obra de Jorge 
Luis Borges, que consiste na contestação das possibilidades gramaticais, “desfazendo mitos e imprimindo 
esterilidade ao lirismo das frases (1999, XIII). Nesse mesmo ano, o filósofo utiliza novamente o termo em 
uma conferência radiofônica. Entretanto, foi somente no ano seguinte, em 14 de março de 1967, em uma 
conferência sobre o espaço, no Círculo de Estudos Arquitetônicos, que o autor sistematiza a questão e 
propõe uma nova ciência, a heterotopologia, que estudaria os espaços heterotópicos. A fala do filósofo foi 
datilografada e teve uma pequena circulação entre os participantes do encontro; entretanto, foi essa 
conferência que deu origem ao livro Des espaces autres, o principal marco teórico do conceito de 
heterotopia, publicado somente em 1984, em Berlim, pouco antes da morte do autor. Além dessas três 
aparições, Foucault ainda cita o conceito em outras duas entrevistas, em 1977 e 1982. Nesta última, explica 
que pensa a heterotopia como espaços singulares que se encontram em certos espaços sociais, cujas 
funções são diferentes, e até mesmo opostas, das que tem os outros espaços (2010:58). 
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Diferentemente, as heterotopias, como bem resume Gama-Khalil (2016:14), são lugares 

que desassossegam e inquietam não somente porque são espaços reais, mas, 

principalmente, porque descortinam um vasto número de realidades possíveis, 

sobrepostas, despedaçadas, múltiplas. Conforme Foucault, os espaços heterotópicos 

são, 

Lugares reais, efetivos, que são delineados na própria instituição da sociedade e 
que são espécies de contra posicionamentos, espécies de utopias efetivamente 
realizadas nas quais todos os posicionamentos reais que se podem encontrar no 
interior da cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados e 
invertidos [...] lugares absolutamente diferentes de todos os posicionamentos que 
eles refletem (2003:415). 
 

A partir disso, Foucault propõe seis princípios que nos ajudam a ler e sistematizar os 

espaços heterotópicos. De acordo com o primeiro princípio, os espaços heterotópicos 

seriam uma constante de todos os grupos humanos, consequentemente, não haveria 

cultura humana sem heterotopias. Entretanto, não haveria uma forma heterotópica 

universal, mas diferentes formas que podem ser classificadas em dois grandes grupos: 

as heterotopias de crise, que são os lugares privilegiados, sagrados ou proibidos, 

reservados aos indivíduos que se encontram, em relação à sociedade e ao meio humano 

em que vivem, em estado de crise; e heterotopias de desvio, lugares onde estão os 

indivíduos cujo comportamento desvia em relação à média ou à norma exigida (Foucault, 

2003:416).  

 

Segundo Preciado (2010:119), as heterotopias de crises estão destinadas a acolher 

processos biopolíticos, enquanto as heterotopias de desvio, atravessadas por 

dispositivos biopolíticos, são os lugares em que a sociedade cria suas margens. A partir 

disso, poderíamos dizer que os cinemas pornôs são heterotopias de desvio, uma vez que 

são espaços criados à margem, onde estão geralmente aqueles que desviam não só da 

cisheteronormatividade, mas também da homonormatividade. 

 

Como segundo princípio, Foucault (2003:417) afirma que, no curso da história, toda 

sociedade pode perfeitamente criar novas heterotopias, assim como também pode fazê-

las desaparecer ou até mesmo reabsorvê-las e mudar o seu funcionamento. Esse 

princípio, portanto, implica entender que o cinema pornô está sujeito não somente ao 
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desaparecimento enquanto espaço físico, mas também enquanto espaço heterotópico, 

como ocorre, por exemplo, através dos processos de gentrificação. 

 

Um terceiro princípio, de acordo com o filósofo (2010:25), seria o poder de toda 

heterotopia de justapor em um só lugar real vários espaços, vários posicionamentos, que 

são em si mesmos incompatíveis. De acordo com esse princípio, o cinema teria essa 

capacidade ao projetar sobre uma superfície plana um outro mundo tridimensional. Assim 

resume Foucault (2003:418), "é assim que o cinema é uma sala retangular muito curiosa, 

no fundo da qual, sobre uma tela em duas dimensões, vê-se projetar um espaço em três 

dimensões”. 

 

A ruptura com o tempo tradicional seria um quarto princípio das heterotopias (2003:418). 

Essa ruptura, entretanto, pode ocorrer pelo acúmulo do tempo ou pela precariedade ou 

fugacidade deste. Como já mostramos, nos cinemas pornôs, para a maioria dos usuários 

o tempo deixa de ser medido pelo relógio, pela produtividade, para ser medido pela 

quantidade e/ou qualidade de gozos, de parceiros, de toques, de penetrações, etc. Por 

conta disso, para aqueles que experimentam o cinema pornô como um espaço e um 

tempo de trabalho, os cinemões nem sempre funcionam como espaços heterotópicos. 

 

Esse outro tempo dos cinemas pornôs, pode ser percebido tanto no diário Un año sin 

amor (2012), de Pablo Pérez, quanto na novela Cinema Orly (1999), de Capucho. No dia 

30/11, o narrador de Pérez, por exemplo, anota em seu diário ter passado quase seis 

horas dentro do cinema, onde teve sexo com inúmeros parceiros. Nesse mesmo sentido, 

o narrador de Capucho diz que não tinha hora para sair do cinema, que o tempo do 

cinema estava alheio ao tempo da cidade do Rio de Janeiro, sendo o sexo o único 

ponteiro do seu relógio, como podemos ler nesse trecho: 

Afundados no cinema, ficávamos alheios ao que se passava na cidade por sobre 
nossa cabeça, com sua imensa língua de mar lambendo Copacabana, o Pão de 
Açúcar e a baía adentro. Estávamos alheios ao dia, ao céu. Nosso horizonte eram 
maravilhosas fodas focalizadas bem de perto, pau e boceta que nos suava o peito 
(1999:93). 
 

Além disso, as heterotopias supõem sempre um sistema de abertura e fechamento que, 

simultaneamente, as isolam do entorno e as tornam penetráveis, ou seja, conforme 
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Foucault (2003:420), só se entra em um espaço heterotópico por obrigação ou com uma 

determinada permissão ou se se cumpriu um determinado número de ritos e gestos. 

Assim sendo, o cinema pornô é um espaço heterotópico, uma vez que as bilheterias 

funcionam como esse lugar de permissão de acesso, que está mediado não só pelo 

dinheiro, mas também pela faixa etária e outros marcadores sociais. 

 

Por fim, uma última característica dos espaços heterotópicos, de acordo com o filósofo 

(2010:30), é que estes têm uma função, que tanto pode ser a criação de um espaço de 

ilusão, quanto a criação de um espaço de compensação. Enquanto ilusão, 

experimentaríamos e perceberíamos um outro tempo, o que faria com que os sujeitos 

percebessem a ilusão do tempo, não só no espaço heterotópico, mas também no espaço 

real. Enquanto compensação, experimentaríamos espaços perfeitos, meticulosos e 

organizados que evidenciariam como os outros espaços são desordenados e confusos. 

Nesse sentido, os cinemas pornôs, pela possibilidade de se experimentar o tempo de 

uma outra forma, possibilitariam, então, um entendimento do tempo real como artificial, 

como pudemos perceber a partir da citação anterior de Capucho. 

 

Assim, os espaços heterotópicos, enquanto contra espaços, estão destinados a borrar 

outros lugares. Diríamos, então, que são lugares da diferença (Cullera, 2016:4); lugares 

que alteram as relações habituais entre forma e função arquitetônica (Preciado, 

2010:118); lugares que contêm outras temporalidades, que suspendem as normas 

morais que regem os outros lugares, um tipo de utopia que encontra um lugar (Preciado, 

2010:119); lugares que criam uma situação de desordem e multiplicidade, ao mesmo 

tempo em que rompem com a experiência cotidiana e possuem um sólido componente 

político (Cortés, 2008:27); espaços onde é possível um pouco de ócio em meio ao 

imperativo dos horários e das ordens (Terto Júnior, 1989:32).  

 

Desse modo, o cinemão é um espaço heterotópico não só porque as práticas que se 

estabelecem nesses espaços profanam os usos planejados para o espaço de exibição 

cinematográfica, mas também porque as normas e os valores desse espaço estão em 

contradição com as do espaço público dominante, o que constrói uma outra 
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temporalidade, onde as normas morais hegemônicas se não estão suspensas, são pelo 

menos relativizadas. 

 

Isto posto, Preciado (2010:120) propõe o conceito de pornotopia para assinalar a 

especificidade das “heterotopias sexuais”. Assim, o que caracterizaria a ideia de 

pornotopia seria a capacidade de estabelecer relações entre espaço, sexualidade, prazer 

e tecnologia, que alteram as convenções de gênero e/ou de sexualidade e produzem 

subjetividades dissidentes que derivam dessa relação entre corpo, espaço e prazer. 

 

Além disso, segundo Preciado (2010:212), todos os espaços pornotópicos teriam como 

característica comum o fato de terem surgido a partir de lugares e relações econômicas 

pré-existentes, o que apontaria tanto para uma apropriação erótica desses espaços, 

como para uma transformação mercadológica. Em relação aos cinemas pornôs, como já 

argumentamos, acreditamos inicialmente em uma apropriação erótica e profana do 

espaço tradicional do cinema, mas também em uma mediação via mercado pornográfico. 

 

Assim, podemos entender os cinemões como espaços pornotópicos, ou heterotopias 

sexuais, que produzem brechas na topografia sexual normativa das cidades e que 

favorecem alterações não só nos modos normativos de gênero e sexualidade, mas 

também nas práticas corporais e nos rituais de prazer, que surgem a partir de uma 

apropriação de espaços pré-existentes (Preciado, 2010:121). 

 

Um outro termo, oriundo dessa vez da filosofia, que também nos ajuda a entender o 

espaço do cinema pornô, provem de Deleuze e Guattari (2012) e se refere aos conceitos 

de espaço liso e espaço estriado. Desde já, afirmamos, seguindo os dois filósofos 

(2012:192), que não há espaço que seja indefinidamente liso ou estriado; sendo sempre 

possível que um espaço liso seja capturado e envolvido por um espaço estriado, assim 

como é possível que um espaço estriado seja dissolvido em um espaço liso140.  

                                            
140 Como explicaremos a seguir, os cinemas pornôs podem ser entendidos como espaços lisos surgidos a 
partir de desterritorializações de um antigo espaço estriado, o cinema tradicional. Nesse sentido, como 
afirmam Deleuze e Guattari (2012:192), os dois espaços só existem de fato graças às misturas entre si, 
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Desterritorializações e reterritorializações profanas ou normativas são processos que 

podem atingir os dois espaços, uma vez que ambos são experimentados e percebidos, 

como já dissemos, sempre a partir das posições ocupadas pelos sujeitos. Dessa forma, 

como explicaremos no próximo capítulo, quando discutiremos processos de subjetivação, 

é possível habitar um espaço estriado de modo liso, assim como é possível habitar um 

espaço liso de modo estriado (2012:228); afinal, o espaço é sempre posicionamento. 

Através da literatura mostramos como há corpos que ocupam os cinemões, que são 

espaços lisos, como espaços de prazer, enquanto há outros que o ocupam como espaços 

abjetos e/ou espaços de trabalho. 

 

Sendo assim, de acordo com os dois filósofos, os espaços lisos são espaços nômades, 

onde se produzem máquinas de guerra e linhas de fugas descentradas e em contínuas 

metamorfoses contra as normatizações que interpelam os espaços e os corpos 

(2012:55). Enquanto isso, os espaços estriados são sedentários, instituídos a partir de 

sedimentações históricas de instituições macropolíticas e/ou aparelhos de Estado; 

lugares, portanto, onde as linhas e os planos são coordenados, o que indicaria uma maior 

normatização da vida (Gama Khalil, 2016:15). 

 

Os espaços lisos seriam, dessa forma, projetivos, onde os sujeitos ocupam o espaço sem 

antes medí-lo, enquanto, os espaços estriados seriam métricos, onde os sujeitos primeiro 

medem o espaço para finalmente ocupá-los (2012:196).  Assim, os cinemas pornôs 

enquanto espaços lisos seriam muito mais um espaço de contato tátil ou manual – além 

de ser também um espaço auditivo, sonoro – do que um espaço visual. Os espaços lisos 

são, como afirma Deleuze e Guattari (2012:198), hápticos, significando que são lugares 

principalmente táteis, o que não impede, entretanto, o funcionamento dos outros 

sentidos, geralmente de forma desterritorializada. Os espaços estriados seriam, ao 

contrário, espaços ocupados de maneira principalmente visual e/ou normativa.  

 

                                            
consequentemente, o espaço liso não para de ser traduzido, transvertido em um espaço estriado e o 
espaço estriado é constantemente revertido, devolvido, a um espaço liso. 
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Assim, os cinemas pornôs e os espaços lisos seriam geralmente ocupados por 

acontecimentos ou hecceidades, o que os configurariam como espaços potencialmente 

de afetos, muito mais do que espaços de propriedades, conforme Deleuze e Guattari 

(2012:198); ou seja, a percepção nos espaços lisos é feita de sintomas, enquanto nos 

estriados por medidas e propriedades. 

 

Nesse sentido, experimentamos o espaço liso, de forma lisa, como perceberemos 

adiante, através de um corpo-sem-órgãos, um corpo povoado de multiplicidades, onde o 

funcionamento tradicional dos órgãos dos sentidos encontra-se desterritorializado e 

desierarquizado. Podemos falar, portanto, em experimentações com o corpo que passam 

por enxergar com o tato, cheirar o silêncio, sentir o gosto dos cheiros, etc. Enquanto isso, 

nos espaços estriados, quando habitamos de forma estriada, prevalece as normatizações 

e as organizações não só do dispositivo do olhar, mas também de outros sentidos 

(2012:198). 

 

Os cinemas pornôs, enquanto espaços lisos, são, assim, espaços dos devires, das 

experimentações, enquanto os espaços estriados são os espaços das identidades, ainda 

que provisórias, como as que se formam nos não-lugares. Entretanto, como alerta 

Deleuze e Guattari (2012:228), não podemos acreditar que o espaço liso vá por si só nos 

salvar das normatizações, uma vez que é a forma como habitamos os espaços que pode 

nos salvar das organizações, das limitações e das normatizações da vida. Assim sendo, 

poderíamos dizer que uma das tarefas fundamentais dos Estados tem sido a de sempre 

procurar estriar os espaços sobre o qual exerce seu poder. Enquanto isso, a tarefa dos 

dissidentes, provavelmente, será a de habitar espaços lisos e estriados sempre de forma 

lisa (2012:202). 

 

Podemos dizer, então, que os cinemas tradicionais foram interpelados e produzidos por 

diversos dispositivos para funcionarem de modo primordialmente estriado, assim os 

corpos que não atendem aos requisitos da imobilidade, isolamento e silêncio são 

considerados indesejáveis. Os cinemas pornôs, dessa forma, podem ser entendidos 

como espaços lisos que surgem a partir desse espaço estriado anterior.  Assim, podemos 
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dizer que experimentamos os cinemas tradicionais a partir, principalmente, do visual, 

enquanto experimentamos os cinemas pornográficos com as diversas multiplicidades e 

sentidos dos nossos corpos. 

 

Por fim, os cinemas pornôs também costumam ser identificados como espaços gays, 

homoeróticos e/ou queer. Entretanto, a partir de Cortés (2008:207), preferimos dizer que 

os cinemões são locais ocupados por dissidentes de gênero e de sexualidade onde 

práticas homossexuais, dissidentes e/ou queer são possíveis. Nesse sentido, pensamos 

mais na apropriação e no uso que é dado ao espaço do que em um suposto caráter 

permanente que dependeria principalmente dos seus criadores. Assim, levamos em 

consideração não só a história de apropriação desses espaços, mas também 

consideramos possíveis mudanças na ocupação e no uso dos mesmos.  

 

A novela Nossos Ossos (2013), de Marcelino Freire, narra, por exemplo, ocupações e 

usos não eróticos nos cinemas pornôs. O narrador freireano, no capítulo As Hélices, 

conta-nos como um cinema pornô na cidade do Recife era utilizado por ele não só para 

acalmar os calores da idade, mas também para fugir do calor da cidade e para dormir. 

Nesse caso, os escassos recursos financeiros fazem com que o narrador utilize o 

cinemão para o descanso do corpo, o que não o impede, entretanto, de também participar 

dos jogos eróticos do local, como sugere o seguinte trecho: 

Pelos arredores da Casa da Cultura existia um cinema pornô em que eu ia para 
dormir, porque o calor que fazia, na minha idade, sabe o calor, quando a minha 
tia me trazia do interior para um passeio [...] não tive medo de enfrentar os 
inferninhos refrigerados, a fila dos sertanejos em pé, atrás das poltronas 
manchadas, eu dormia, no começo, durante o filme, é verdade, mas deixava que 
repousassem em mim os paus dos multados, vendedores de roletes de cana, os 
camelôs de relógios, os baixinhos do córrego (2013:88-89). 

 

Assim como no conto A última sessão (2015), o narrador de Cinema Orly também nos 

relata o uso de cinemas pornográficos, principalmente por alguns moradores de rua, com 

o objetivo de dormir e descansar o corpo. Entretanto, de acordo com o texto, essas 
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pessoas também eram parte da paisagem erótica e parte da excitação dos cinemões141, 

como podemos perceber no trecho abaixo. 

Mesmo aqueles que largavam-se arriados numa poltrona para dormir, e que 
normalmente tinham o aspecto de gente que morava na rua, faziam para mim 
parte instigante dessa paisagem erótica que era o Orly (1999:104). 
 

Assim, a nomeação desses espaços como homoeróticos ou gays diz respeito 

principalmente à presença desses sujeitos em um determinado espaço, mas também à 

utilização dessas expressões como um termo guarda-chuva das diversas dissidências de 

gênero e sexualidade142. Entretanto, não diz necessariamente respeito às práticas e aos 

usos que ocorrem no local.  

 

Por conta disso, no final dos anos noventa, alguns teóricos começam a pensar os 

cinemas pornôs, assim como outros espaços do circuito dos desejos dissidentes, como 

espaços queer, considerando principalmente os usos eróticos e a sociabilidade orgiástica 

que ocorrem nesses lugares143. Dessa forma, buscava-se também pensar como esses 

espaços geravam novas formas de viver e de se relacionar, que seriam, conforme Pablo 

Ríos Cullera (2016:6), mais livres e desligadas das normas e das restrições históricas 

próprias de cada época. 

 

Aarton Betsky (1997:147), importante arquiteto a sistematizar o conceito de espaços 

queer, diz que tais espaços surgem em lugares onde a racionalidade da estrutura urbana 

desmorona porque o espaço já não é mais funcional, ou seja, os espaços queer surgem 

onde as formas de controle e vigilância sobre os corpos se afrouxam. Como já 

argumentamos a partir dos cinemas pornôs, a apropriação desses espaços, apesar das 

circunstâncias históricas favoráveis, não é isenta, entretanto, de choque, de violência e 

de perseguições, seja dos donos desses espaços, seja do Estado. Como explica Cortés, 

                                            
141 Em El mendigo chupapijas (2005), os moradores de rua não são apenas parte da paisagem erótica, 
mas são o próprio corpo desejante. 
142 Esses espaços também já foram chamados de GLS, expressão, como explica Isadora França 
(2007:235), que surgiu no Festival Mix Brasil, de São Paulo, em 1994, e que significa Gays, Lésbicas e 
Simpatizantes. Atualmente em desuso, a sigla foi produzida e incorporada rapidamente por um mercado 
que tentava uma tradução à ideia norte-americana de gay friendly (França, 2006:2). 
143 São valiosos, nessa perspectiva, os trabalhos Queer space. Architecture and Same-sex Desire (1997), 
do arquiteto Aaron Betsky, e In a queer time and place (2005), do filósofo Jack Halberstam. 
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Seria um espaço que não deseja ter nenhuma moral nem uso especifico 
concreto, que vive apenas para as experiências e que se apropria dos códigos 
da cidade para pervertê -los; um espaço com pretensões sensuais que pretende 
se situar entre o corpo e a tecnologia, que se recusa a aceitar uma única 
condição, e que admite estar sempre em trânsito, no meio, inacabado. Portanto, 
podemos concluir que um espaço queer não é exatamente um lugar, mas uma 
atitude de apropriação de parte da cidade contemporânea para a permanente 
ideia de autoconstrução [...] os espaços queer, por suas próprias características, 
só podem vir a existir enquanto estão sendo criados, porque talvez, depois de 
criados, institucionalizem-se e percam grande parte das características que os 
conformam como espaços diferenciais (2008:207). 
 

Assim, de acordo com Cullera (2016:7), a condição principal dos espaços queer seriam 

a subversão, a perversão ou a ressignificação das categorias espaciais normativas, que 

são próprias da cidade moderna ocidental e que geram modos de vida igualmente rígidos 

e normativos. Nesse sentido, os espaços queer, assim como os pornotópicos, seriam, 

como afirma Betsky (1997:5), um mau uso ou a deformação de um espaço, ou melhor, a 

apropriação de espaços e de códigos da cidade com intenções perversas. Os espaços 

queer seriam, portanto, lugares inúteis, amorais, obscenos e efêmeros, que encontram 

no orgasmo a sua única finalidade. Entretanto, mesmo sem ter, ou justamente por não 

ter, qualquer finalidade produtiva, os cinemões não deixam de ser espaços que estão em 

oposição às instituições familiares, produtivas e reprodutivas. 

 

Os espaços queer, no entanto, quando institucionalizados perdem parte dessa potência 

de inutilidade, amoralidade e obscenidade. A partir de Deleuze e Guattari (2012:45), 

poderíamos dizer que os cinemas pornôs surgiram da desterritorialização dos cinemas 

tradicionais, entretanto, como toda desterritorialização implica uma reterritorialização, 

que pode ser inclusive concomitante, os cinemas pornôs quando reterritorializados, 

mercadologicamente, criaram novas regras, que incluem tanto o controle sobre quais 

corpos podem entrar em determinado local, como já dissemos em relação às travestis, 

quanto sobre quais atividades são permitidas em cada microterritório do cinema. Ou seja, 

cada cinema, juntamente com seus usuários, produz suas próprias regras, ainda que 

estas não estejam formalizadas, mas estejam em constante negociação. Como bem 

resume Gaspar Neto a partir da ideia de transgressão de Georges Bataille, 

A transgressão existia como contrapartida das limitações, mas não era alheia a 
qualquer tipo de regra [...]. As prescrições sobre os usos “adequados” dos 
espaços eram suspensas [...], mas, no lugar destas, outras eram invocadas para 
conferir organização à transgressão (2014: 39). 
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O mesmo é observado pelo antropólogo Terto Júnior (1989:93), segundo este, os 

encontros, os jogos de sedução, as orgias e outras atividades, funcionam como um jogo 

sem leis pré-estabelecidas e sem métodos, mas com regras e repertórios gestuais finitos, 

ainda que com combinatória absolutamente aberta. Nesse sentido, como aponta Ribeiro 

Matos (2012:112), podemos dizer que o excesso de álcool, assim como práticas sexuais 

consideradas “extremas” como BDSM144, scat, fist-fucking, golden shower, banho 

romano, etc., ainda que não expressamente proibidas, são muitas vezes consideradas 

indesejadas não só pelos donos dos cinemas, mas pelos próprios frequentadores. Assim, 

a ideia de um sexo absolutamente descontrolado nos cinemas pornôs, contrasta com 

uma noção dos usuários e dos trabalhadores sobre aquilo que deve ser evitado no local 

(Gambôa, 2013:140). 

 

O diário Un año sin amor (2012), de Pérez, nos mostra bem essas ambivalências sobre 

práticas permitidas e rechaçadas pelos usuários. Na entrada do dia 02 de abril, por 

exemplo, o narrador diz que há tentativas de fist-fucking nos cinemões; assim, ainda que 

não seja uma prática comum, ela não está completamente excluída do repertório erótico 

dos cinemas pornôs. Nesse mesmo sentido, o narrador, na entrada do dia 07 de junho, 

também anota uma situação de golden shower dentro de um cinemão. 

 

Preferimos dizer, então, que os cinemas pornôs não são espaços queer, seja pelos 

diferentes sujeitos que frequentam o espaço com objetivos distintos, seja porque está 

mediado, ainda que marginalmente, pelo mercado do sexo, seja porque não é um espaço 

efêmero, mas um local atualmente institucionalizado, ainda que historicamente tenha 

surgido de uma apropriação profana e perversa do mesmo.  

 

Podemos pensá-lo, entretanto, como um lugar onde práticas queer, ou melhor, práticas 

que pervertem ou questionam a cisheteronormatividade, são possíveis. Nesse sentido, 

as diversas geografias de prazer, os diferentes microterritórios, se aproximam de práticas 

orgiásticas e queer, ao mesmo tempo em que se deixa o território das normas da 

                                            
144 BDSM são práticas eróticas que estão relacionadas com Bondage e Disciplina, Dominação e 
Submissão, Sadismo e Masoquismo. Sobre isto, consultar Braz (2012) e Foucault (2016). 
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heterossexualidade, à medida que a luz se torna cada vez mais escassa, como já 

mostramos. 

 

Em verdade, esses espaços arquitetônicos apropriados e ocupados por dissidentes de 

gênero e sexualidade são não somente uma alternativa ao modelo de cidade modernista 

ocidental, que está baseada na racionalidade e na funcionalidade, mas, como resume 

Cullera (2016:1), são também um espaço de resistência frente aos mecanismos de 

vigilância e controle, que buscam homogeneizar a vida e os espaços. 

 

Assim sendo, no conto Quando o peor cego quer ser visto (2015), de Glauco Mattoso, 

podemos perceber usos e práticas masoquistas e/ou queer que extrapolam os cinemas 

pornográficos e se estendem e contaminam não somente aos cinemas não-

pornográficos, mas também à heterossexualidade.  Na narrativa, "criada com fins 

didáticos para um site sadomasoquista e fetichista", Mattoso, como ele mesmo explica, 

aborda o sexo e o cinema principalmente a partir da podolatria e do masoquismo 

"politizado e poetizado", "performando uma espécie de ideário 'queer' digno dos mais 

excêntricos catalogadores de perversões em matéria de comportamento sexual e social". 

 

O autor reconstrói uma triangulação composta por uma mulher cis, que presencia e 

supervisiona uma dominação, por um homem cis e hetero, que deseja provar a sua 

“macheza” subjugando um outro homem, e um homossexual cis, que deseja ser 

subjugado com algum grau de violência. Obviamente, estamos falando de um triângulo 

que deseja e experimenta a violência como parte do prazer erótico. Zico, o subjugado, 

assim resume o seu desejo: 

É o seguinte: eu gosto de participar assistindo um homem (aquelle dos requisitos) 
transando com uma mulher. Si possivel, que elle faça isso com os pés sobre o 
meu rosto ou em cyma de mim, typo appoio para os pés, e me fallando vez ou 
outra qual é o meu logar, rindo e me humilhando na frente da mulher (2015).  
 

A partir de então, Zico, que ocupa um espaço estriado de forma lisa, nos narra uma das 

suas primeiras experiências eróticas masoquistas em um cinema não-pornográfico, 

quando tinha quinze anos, durante uma sessão do filme Os embalos de sábado à noite. 

Ao entrar no cinema e não encontrar cadeira livre para sentar, se acomoda, 
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propositalmente, nas escadas na frente de um casal e após um acordo tácito, provocado 

e manipulado por ele, termina servindo de escravo ao "garotão" e sua namorada. 

Eu mal podia accreditar! Foi quando gozei pela primeira vez, pois a pressão dos 
calcanhares no meu sacco foi tamanha (elle não só soltou o peso como 
acconchegou com bastante força aquelles pezões, affundando os calcanhares), 
que cheguei a sentir a textura do solado do tennis no meu pau. [...] Nesse 
momento eu ja tinha assumido a minha posição de escravo do casal. A namorada 
ria e incentivava o garotão, que tava se divertindo. Eu só me adjeitei um pouco, 
p'ra poder deixar o rapaz bem comfortavel, mas até o final do filme fiquei com a 
cara imprensada entre a parede e as grandes solas dos tennis do meu primeiro 
dominador. Degustei cada parte daquellas solas de borracha, que vez por outra 
escorregavam e me davam a opportunidade de abboccanhar e chupar a biqueira 
arredondada do supertennis. Ahi accontesce a segunda grande gozada. Pouco 
depois termina o filme, que não assisti (2015). 

 

Esse pequeno trecho nos mostra, então, que usos lisos e queer do espaço podem ocorrer 

e contaminar espaços estriados, o que não faz desses espaços um espaço queer. Assim 

sendo, preferimos pensar os cinemões como locais onde usos queer são possíveis, do 

que como espaços queer, uma vez que são as diferentes posicionalidades e práticas 

daqueles que o ocupam que irão definir como os mesmos são percebidos. 

 

2.3. Espaços e leituras darkroom 

 

si es enormemente peligroso decir que la razón es el 
enemigo que debemos eliminar, es igualmente 
peligroso afirmar que todo cuestionamiento critico de 
esta racionalidad corre el riesgo de hacernos caer en la 
irracionalidad (FOUCAULT, 2003:99). 
 
Y es que la luz es la morada del hetero, en la luz están 
como en casa. La luz, con todo lo que ella implica, es 
el invento heterosexual por excelencia. Ser 
heterosexual es ser visible, habitar en la luz, ser la luz. 
La luz es heterosexual. Y el vampiro lo sabe, sabe que 
salir a la luz, hacerse visible, significa su destrucción, 
dejar de ser vampiro, porque la visibilidad supone tanto 
como acceder al ámbito de la moralidad, de la 
familiaridad, de lo cristiano, de lo purísimo e 
inmaculado, de lo inofensivo. Y es por ello que, para no 
perecer, permanece en el reino de lo invisible, de lo 
espectral (VIDARTE, 2001:143). 
 
Fizeram as claras sem pudor. Lhe matam com muito 
ódio. Câmeras filmaram, mas eles seguro da 
impunidade nem se importaram (INDIANARE, 2017). 
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O darkroom, como explica Ribeiro Matos (2012:31), é, geralmente, um ambiente escuro, 

cujo planejamento físico visa impedir completamente a entrada da luz, encontrado, cada 

vez menos, em alguns poucos locais de sociabilidade e pegação. Consequentemente, 

quando mergulhamos na escuridão de um darkroom, como sugere Gaspar Neto 

(2014:129), experimentamos uma comunicação com os frequentadores e com o espaço 

que não se dá nem pela visão e nem pelas palavras, mas pelos gemidos e pelos outros 

sentidos. 

 

Entretanto, assim como Perlongher (2008) e Muñoz (2017) constataram o 

desaparecimento de um determinado tipo de homossexualidade masculina, que estava 

atravessada pela promiscuidade, por conta da epidemia do HIV, hoje também podemos 

constatar o desaparecimento dos espaços darkroom por conta não só da epidemia do 

HIV, mas principalmente pela assimilação da homossexualidade aos paradigmas da 

cisheteronormatividade.  

 

Uma assimilação que na mesma medida em que nos levou à luz, à visibilidade pública, 

também nos exigiu a contenção dos nossos “excessos”, não só no que se refere às 

experimentações sexuais, mas também às de gênero. Nesse sentido, a partir de Guy 

Hocquenghem (1980:18), podemos dizer que os dissidentes pagam sua visibilidade com 

o sacrifício de suas próprias margens e irracionalidades, ou, como afirma Paco Vidarte 

(2001:147), quando aceitamos a visibilidade aceitamos também a vigilância e as 

estratégias normalizadoras da sociedade145. Segundo Vidarte, 

es que algún hetero espabiladillo y malintencionado nos ha jugado una mala 
pasada, introduciendo sagazmente en nuestro mundo de tinieblas su peculiar 
caballo de Troya, su mortífera caja de Pandora: la luz que nos hace visibles, 
haciéndonos perder al rumbo, y nosotras, inocentes, tan contentas con el regalito, 
formando parejitas de hecho, saliendo por la tele […] yendo de cabeza al suicidio 
colectivo, al sacrificio de nuestra identidad, cuando no es bautizada toda marica 
como homosexual casadero dispuesto a formar una familia, por mucho que le 
horrorice portar tan funesto nombre (2001:145). 
 

A partir de Perlongher (2008:86), podemos dizer que o que desaparece hoje não é a 

possibilidade de existência de quartos escuros, nem mesmo a vigilância sanitária pode 

                                            
145 Ainda segundo Hocquenghem (1980:44): “Aquilo que a visão heterossexual de um mundo homossexual 
nos ensina é que, por não poder eliminar totalmente este último, tentamos modelá-lo da melhor forma 
possível, sobre o principal modelo existente”. 
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dar fim a todos eles, mas o que desaparece cada vez mais é a festividade de uma 

sexualidade que procurava experimentar outras formas de prazer e de sociabilidade146. 

Vivemos, portanto, com o fechamento desses quartos escuros uma decadência ou pelo 

menos uma inflexão nas práticas corporais e na sociabilidade orgiástica, ao mesmo 

tempo em que se fortalece, nas palavras de Perlongher (2008:88), uma ofensiva de 

normalização sobre os sujeitos dissidentes. 

 

Essa percepção não implica dizer que as dissidências sexuais não estejam criando outras 

formas de experimentação sexual ou de sociabilidade orgiástica, quase sempre, 

infelizmente, mediadas pelo mercado. No entanto, constatamos que há um abandono 

progressivo de determinados espaços, que passam a ser novamente percebidos como 

sujos, inadequados e perigosos e são substituídos por uma rede de intercâmbios sexuais 

mais asséptica e cada vez mais restritiva e segmentada a um determinado capital 

econômico ou simbólico, que muitas vezes simulam ou ocupam temporariamente esses 

antigos espaços147. 

 

Nesse sentido, podemos dizer que os cinemas pornográficos não são propriamente um 

darkroom, uma vez que a geografia desses espaços não impede totalmente a entrada de 

luz. Entretanto, a partir da discussão que fizemos dos diversos marcos teóricos que 

costumam abordar o cinema pornô, propomos o conceito de espaços darkroom para 

pensarmos não somente o cinemão, mas também outros espaços eróticos ocupados por 

sujeitos dissidentes.  

 

Maria Elvira Díaz-Benítez (2007), que faz a partir da etnografia importantes 

considerações sobre o darkroom, estabelece diferenças entre espaços de penumbra e 

espaços de breu. Nesse sentido, nossa proposta de leitura dos cinemas pornográficos 

                                            
146 Como argumenta Maffesoli (2014:220), a festividade é a apoteose da noite, o luxo noturno da fantasia 
contra a prevalência da luz, do solar apolíneo, da filosofia do Iluminismo e de outras expressões de atitude 
racionalista. 
147 Recentemente, no Rio de Janeiro, por exemplo, tenho percebido cada vez mais o aparecimento de 
festas que não são realizadas em lugares fixos e que contam com darkroom improvisados. Esse é um 
fenômeno que merece ser melhor analisado. Entretanto, nos espaços fixos a tendência atual é de 
fechamento dos quartos escuros. 
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como espaços darkroom diz respeito não somente à existência desses dois espaços no 

interior dos cinemas, mas também à possibilidade de lermos um conjunto de outros 

espaços a partir das diferentes estratégias de desterritorialização do dispositivo do olhar. 

Entretanto, obviamente, concordamos com as diferenças percebidas pela pesquisadora, 

que assim explica:  

Se a penumbra permite que se enxergue ligeiramente os corpos e se imagine as 
partes impossíveis de se ver, no breu é necessário imaginar o corpo todo ou 
permitir que o tato seja o sentido que induza a descoberta das formas do corpo 
alheio com o qual se começa um intercurso sexual (2007:100). 
 

Entendemos, então, os espaços darkroom como lugares onde podemos constatar, ainda 

que a luz não esteja totalmente suprimida, se não uma eliminação do olhar enquanto 

dispositivo de controle, pelo menos uma precarização, uma inflexão, desse olhar como 

principal forma de controle, de conhecimento, de experimentação e de diálogo com o 

espaço e com os outros sujeitos que o compõem.  

 

Nesse sentido, acreditamos que o olhar examinador, o olhar do sujeito racional, que tudo 

controla e penetra (Habermas, 2000:343); que o olhar da religiosidade cristã, o olhar de 

Deus, que sempre nos vê, ainda que não nos olhe (Modarelli, 2016:74)148; que o olhar da 

medicina que institui a “verdade” dos sexos e da sexualidade e os situam dentro de 

modelos binários e hierárquicos (Flores, 2013:280); e que o olhar estriado que vigia 

mesmo dentro dos cinemas pornôs; pode se desterritorializar e se reterritorializar em um 

olhar erótico dissidente, que se encontra com o outro a partir da sedução e do desejo, 

mas que serve principalmente às carícias; um olhar, portanto, que é, primordialmente, 

um encontro tátil149. Como explica Baudrillard (1981:63), quando se desbarata a 

organização hierárquica do espaço que funcionava em benefício do olho e da visão, surge 

uma composição com espaço que se dá a partir de uma hiperpresença tátil. 

 

                                            
148 Como recorda Modarelli (2016:66), a masturbação para algumas religiões já foi considerada a causa 
dos problemas de vista. Dessa forma, talvez a masturbação também possa servir às desterritorializações 
do olhar de Deus. 
149 Talvez não seja demais dizer que estamos falando de encontro e não de assédio, nesse sentido, 
entendemos que o assédio masculino heterossexual e cisgênero praticado nas ruas é, antes de tudo, uma 
violência não desejada por mulheres cis e trans, não se configurando, portanto, como encontro ou erotismo. 
Sobre o olhar entre homens gays, que não nos parece ser da mesma dinâmica, consultar Guy 
Hocquenghem (1980:100). 
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No conto Nas Matinês do Cinema Íris, de Aguinaldo Silva (1986), por exemplo, o narrador 

nos relata como ao entrar no cinema pornô a visão deixa de ser um elemento primordial 

para perceber o espaço, passando a ser o tato a principal forma de conhecimento das 

atividades que ali se desenrolam, como podemos perceber no trecho abaixo. 

Ao tentar me acostumar com a escuridão, tateando com a ponta dos dedos na 
cortina que cobria a parede dos fundos, tive a primeira surpresa: por trás da 
cortina, sob o toque dos meus dedos, uma súbita movimentação indicava que ali, 
escondidas entre o tecido e a parede, havia duas, três, quatro, cinco, talvez uma 
dezena de pessoas, amontoadas umas contra as outras (1986:17). 
 

Nesse mesmo sentido, tanto no conto Una Rata Muerta (2008), quanto na crônica 

Corazón de cine porno (2009), Naty Menstrual relata que para experimentar a penumbra 

dos cinemas pornôs são necessários, antes de tudo, olhos de gato, olhos treinados para 

o escuro, olhos que mais imaginam do que realmente veem. Essa necessidade de se 

acostumar ao escuro e de produzir uma outra forma de enxergar que passa mais pela 

imaginação do que realmente pela visão aparece em quase todos os textos literários que 

narram o cinemão. Nessa mesma perspectiva, Lóri, narradora de Clarice Lispector, no 

livro Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres (1998), assim descreve a relação entre 

tato e escuridão: 

Estendeu o braço no escuro e no escuro sua mão tocou no peito nu do homem 
adormecido: ela assim o criava pela sua própria mão e fazia com que esta para 
sempre guardasse na pele a gravação de viver (1998b:130). 
 

Além disso, podemos dizer que os espaços darkroom são espaços profanos que 

devolvem à comunidade um uso do espaço e do corpo diferente daquele que foi 

historicamente construído, domesticado e sacralizado, e que transforma o tempo 

produtivo em tempo de prazeres orgiásticos; são espaços muitas vezes, a partir de uma 

matriz moderna, heteronormativa e cisgênera, entendidos como abjetos, seja pela 

presença de corpos tradicionalmente percebidos como abjetos, seja pela relação de 

prazer que estabelece com os cheiros e com os fluidos sexuais; são espaços 

heterotópicos, ou seja,  lugares que rompem e/ou suspendem a experiência cotidiana e 

as normas morais hegemônicas; são pornotópicos, tanto por produzirem brechas na 

topografia sexual normativa das cidades, quanto por favorecerem alterações nas 

normatividades de gênero e sexualidade e nos rituais de prazer, a partir da reapropriação 

de lugares anteriormente existentes; são espaços lisos, uma vez que os experimentamos 

através das diversas multiplicidades e sentidos dos nossos corpos; são, por fim, espaços 
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onde práticas queer, ou práticas que pervertem e/ou questionam a 

cisheteronormatividade, são recorrentemente performadas. 

 

Podemos dizer, portanto, que os cinemas pornôs são espaços darkroom onde as práticas 

sexuais dissidentes são experimentadas em sintonia com a quantidade de luz que incide 

sobre determinado espaço, como já explicamos quando nos referimos às diferentes 

geografias de prazer que compõem o cinemão. Há, dessa forma, como sugere Câmara 

Vale (2000:21), um jogo erótico no interior da plateia que ocorre através dessa relação 

entre o distanciamento da luz e a aproximação com o escuro, entre a penumbra e o breu. 

 

Nos espaços darkroom podemos experimentar, portanto, o escuro dos nossos sentidos 

(Câmara Vale, 2000:14), a fúria dos sentidos (Bataille, 2003:75), o embaralhamento dos 

sentidos (Quincey, 2002), ou, em termos deleuzeanos, desterritorializações das 

normatividades dos sentidos. Abandonamos nesses espaços o decifrar do mundo através 

do dispositivo do olhar, onde o visual, como constata Lefebvre (2014:392), suplanta e 

substitui outras potências do corpo. Como resume Ana Logoni, 

A ciegas, se agudizaban los otros sentidos y en los testimonios cobra 
protagonismo aquello que se escuchaba, se olía y se tocaba. Entrar al Darkroom 
nos retrotrae al miedo, la deshumanización, la desolación, la percepción alterada, 
la temporalidad y la especialidad dislocadas por la falta de claridad (a causa de 
la momentánea ceguera y también de la ignorancia acerca de las reglas de juego 
de ese lugar, el no saber dónde se está, con quiénes, desde hace cuánto tiempo 
ni lo qué ocurrirá luego). Una catábasis o descenso a los infiernos, pero no a 
cualquier infierno: al de nuestra historia inmediata (2011:22). 
 

Os espaços darkroom produzem, dessa forma, experimentações que se voltam contra o 

olhar, o que permite que nossos corpos componham com outras potências que são 

silenciadas por este dispositivo. Nesse sentido, como parece sugerir o personagem de 

Um Cão Andaluz (1929), de Luís Buñuel, é preciso seccionar o olhar para fazer da mão 

e do tato uma nova potencialidade150. Da mesma forma, é preciso a escuridão para 

experimentar o filme com o corpo inteiro, inclusive com as partes sublimadas pela 

cisheteronormatividade, como o ânus, como pontuam Freixas e Bassa (2000:50). 

 

                                            
150 A experiência surrealista, como recorda Jacques (2012:120), é também de embriaguez dos sentidos, 
do embaralhamento entre realidade e imaginação, entre vigília e sonho, entre banal e super-real. 
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Consequentemente, os espaços darkroom, ou até mesmo o simples fechar das 

pálpebras, assim como provocam uma sensação de fragilidade sobre a experiência com 

o espaço e com os outros corpos, permitem também não só uma produção de saber 

diferente sobre os corpos, mas também uma produção de novos códigos de interação, 

onde a mediação não é mais feita pelo face a face, mas pelo tato, pelo cheiro, pelo 

paladar, pela audição.  

 

Como afirma Terto Júnior (1989:74), conhecer alguém, nesse espaço, não é mergulhar 

na biografia do outro, mas interagir com ele no funcionamento e no interesse comum dos 

bandos ou dos coletivos em orgias. A composição com o outro, portanto, está 

atravessada pelo desconhecimento prévio produzido pelo dispositivo do olhar (Díaz-

Benítez, 2007:107). Nesse mesmo sentido, parafraseando Terto Júnior (1989:42), 

podemos dizer que frente a uma gestão da existência que é sobretudo linear, planificada, 

cheia de sentido e racional, os espaços darkroom introduzem a descontinuidade, o non-

sense, a inutilidade e resistem à existência unidimensional, ao racionalismo e ao 

dispositivo do olhar. 

 

Assim sendo, a audição também se torna um sentido importante para a percepção do 

espaço, sendo responsável, como explica Lefebvre (2014:275), entre outras coisas, pela 

mediação entre os corpos. Mais atentos às potencialidades da audição passamos não só 

a ouvir sons que antes eram inaudíveis, mas também a perceber distâncias e a projetar 

os encontros com o espaço e com os outros corpos. Na crônica de Naty Menstrual (2009), 

a narradora nos alerta, por exemplo, para a percepção do espaço a partir dos sons ou 

dos silêncios que as cadeiras fazem. Assim, diríamos que as cadeiras não só gemem, 

como também falam diretamente aos desejos que a narradora pretende desfrutar. 

 

Além disso, Ednaldo Silva (2013) nos chama atenção para as relações que se 

estabelecem entre os sons produzidos pelos filmes e as experimentações sexuais que 

se desenrolam nos cinemões. De acordo com o autor, o som, ao penetrar o corpo dos 

indivíduos sem o auxílio da visão, faz com que estes se sintam parte da experiência que 

se desenrola na tela, o que quase sempre potencializa os encontros eróticos, 
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diferentemente da recepção pela visão que sempre vai estabelecer uma distância entre 

o espectador e o objeto visto. Como argumenta Barreto (2017:153), nesses espaços, a 

percepção do som não se centra nos ouvidos, sendo a ressonância e a vibração do som 

sentidas por todo o corpo. 

 

Nesse mesmo sentido, Câmara Vale (2000:87) constata que nos cinemas pornôs há uma 

pornofobia de sons e vozes sussurrantes que diminuem a distância entre as imagens e a 

plateia, o que potencializa a possibilidade de dar corpo aos sons que escutamos, 

contribuindo, assim, para os encontros que acontecem nos cinemas pornôs. Penetrar no 

cinemão, portanto, não é somente mergulhar no escuro, mas é também ser excitado por 

sons e experimentar corporalidades sonoras. 

 

Contudo, assim como no cinema tradicional, o cinema pornográfico também é marcado 

por uma relativa ausência de palavras entre os sujeitos que o ocupam. O silêncio dos 

cinemões, entretanto, é quebrado, principalmente, parafraseando Díaz-Benítez 

(2007:101), pelos gemidos e pelas respirações aceleradas produzidas pelos corpos que 

compõem o ambiente. Os sons mais ouvidos são, portanto, aqueles vindos da interação 

e das práticas sexuais da tela e da plateia. Capucho assim descreve a não utilização de 

palavras: 

Adorava sentir que havia dominado um homem, que ele havia aberto a braguilha 
para mim, que iria degustar o seu sexo enquanto os seus nervos se eletrizavam 
sentado na poltrona, mesmo que, em pouco tempo ele, sem dizer absolutamente 
nada, se levantasse, concertasse a camisa na calça, se abotoasse e fosse 
embora. Gostava desse anonimato, achava-o até mesmo justo, o sexo apenas 
pelo sexo. [...] Como via de regra não era cultivada nenhuma oportunidade para 
que nos conhecêssemos mutuamente, podia fantasiar à vontade, sem saber a 
tonalidade e entonação da voz do homem (1999:29). 
 

A recusa pela comunicação com palavras, ainda que possa tornar o ambiente "mais 

hostil", como sugere Didi-Huberman (2011:144), não deixa, entretanto, de ser uma 

possibilidade de comunicação por outras potências do corpo, como podemos perceber 

em Capucho. Os espaços darkroom, portanto, são muito mais um lugar de 

experimentação corporal e sexual, do que um espaço para a palavra, para o olhar, para 

a razão. 
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Além disso, a falta de comunicação por palavras favorece também o anonimato, o que 

dificulta a identificação e o controle dos frequentadores, ao mesmo tempo em que nivela 

as diferenças sociais e potencializa o erotismo. Parafraseando Barreto (2017:26), 

podemos dizer que há nos cinemões uma "erótica do anonimato", onde a comunicação 

se dá pelos outros sentidos e a socialidade está baseada na impessoalidade dos laços 

sociais (2017:141). Obviamente isso torna o espaço mais atrativo, por exemplo, para 

aqueles que não se entendem como homossexuais, mas que ocasionalmente 

experimentam o desejo e o prazer nos jogos eróticos com corpos do mesmo gênero, sem, 

contudo, se entenderem como uma identidade minoritária de gênero ou de sexualidade. 

 

Nesse contexto, além da audição, o tato, como já explicamos, se torna um dos sentidos 

capazes de perceber não só o espaço, mas também os outros corpos que habitam os 

espaços darkroom. É, portanto, nos toques e nas descobertas das potências da mão, em 

detrimento da visão, que as interações se organizam e se estruturam, conforme Oliveira 

(2016:100).  

 

Assim, a linguagem produzida pelo corpo e reconhecida pelo tato não só substitui as 

palavras, como também preenche as interações e o espaço de significados. Nos espaços 

darkroom, um gesto que permite ou  afasta uma carícia é potencialmente uma forma mais 

eficaz de diálogo do que a comunicação com palavras. 

 

Podemos dizer, portanto, a partir de Lefebvre (2014:293), que o tato não é menos 

complexo do que o olho ou do que a palavra, ao contrário, ele apenas põe em 

funcionamento uma outra forma de experimentar os espaços e os corpos que não só 

desestabiliza consideravelmente o olhar como dispositivo de controle, mas que também 

favorece um diálogo mais próximo das intensidades, dos afetos e dos prazeres, do que 

das propriedades e das normas. 

 

Além disso, como já mostramos, no cinema pornô profana-se a imobilidade do cinema 

tradicional, através do constante movimento dos sujeitos, o que faz com que os corpos 

dancem na escuridão e que se procurem, se rocem, se penetrem, se afastem e se 
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comuniquem a partir da anulação, ou pelo menos de uma inflexão, dos dispositivos de 

controle e normatização do olhar. 

 

À escuridão, aos sons que interpelam o corpo, ao tato e ao movimento dos corpos, se 

mesclam também, nos espaços darkroom, os cheiros e os sabores. Como já dissemos, 

no mundo moderno há uma extinção dos odores, que implica, conforme Lefebvre 

(2014:273), o atrofiamento da percepção por este sentido. Assim, o espaço ideal da 

contemporaneidade, de acordo com Borges Filho (2009:178), estaria marcado pela total 

ausência de cheiros, o que terminaria, em alguma medida, por alijar os sujeitos de 

perceber a diversidade da vida. 

 

Os cinemas pornográficos, entretanto, inversamente, estão marcados pelo forte cheiro e 

pelo calor dos lugares fechados pós-sexo, como explica Ribeiro Matos (2012:116), onde 

se mesclam os cheiros de esperma, de lubrificante, de sabonete, de perfume e de 

produtos de limpeza, o que termina por construir uma atmosfera densa. Essa percepção 

do olfato, aliada ao escuro, provoca em alguns sujeitos a sensação de medo e de sujeira. 

No entanto, para a maior parte dos frequentadores, o cheiro forte, principalmente de sexo, 

dos cinemas, além de ser uma forma de localização para as diversas geografias de 

prazer, é também um importante potencializador erótico. Pensando a partir de Lefebvre 

(2014:273), podemos dizer que o odor está ligado, portanto, às práticas orgiásticas, ao 

contrário dos espaços sem odores, extremamente limpos e asseados.  

 

Quanto ao paladar, ainda que dificilmente a boca seja usada em outros espaços como 

uma forma de percepção e localização, nos espaços darkroom, ela não só pode compor 

territórios que servem à orientação prazerosa do espaço para outros usuários, por 

exemplo, a fila do leite anteriormente descrita, como também pode funcionar afastando 

ou aproximando interações com outros corpos. 

 

No livro El mendigo chupapijas (2005), de Pablo Pérez, podemos perceber como uma 

determinada boca pode não só compor uma geografia de prazeres dentro do cinemão, 
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tanto quanto também pode funcionar não normativamente em relação à interação com 

outros usuários, como podemos constatar no seguinte trecho: 

Muchas de las veces que voy al cine Box, encuentro allí a un hombre que, oculto 
en la oscuridad, le chupa la pija a cualquiera que se pare frente a él. Siempre 
agachado con la cabeza a la altura de cualquier bulto, siempre dispuesto a chupar 
todas las pijas que se le aparezcan. Su garganta no tiene fondo. Cada vez que 
me la chupa a mí, siento calor y humedad, sus labios en la base de mi pija, la 
lengua que se relame en el agujero infinito de su boca. Se la traga toda 
obedientemente, con una voracidad inigualable, sin morder y con mucha pasión. 
Parece disfrutar como un perro comiéndose el mejor cuarto kilo de carne de su 
vida o protegiendo con celo un hueso entre sus peligrosos colmillos. Insulta a 
gritos al que lo moleste y es capaz de morder al que se atreva a interrumpir su 
chupada ritual. Sí se lo puede interrumpir para ofrecerle otra pija, de mayor o 
menor tamaño, eso a él no le importa. Las pijas más pequeñas disfrutarán del 
aterciopelado calor de esa recámara tibia y las más grandes tendrán, en esa boca 
tan espaciosa todas las ventajas para gozar (2005:9). 
 

Além disso, conotativamente, como aponta Borges Filho (2009:183), é muito comum que 

sensações oriundas do paladar sejam acionadas e utilizadas para caracterizar o espaço, 

especialmente quando se conecta com o olfato. Entretanto, nos textos literários com os 

quais dialogamos, o paladar cria denotativamente o espaço.  

 

Podemos dizer, portanto, que nos espaços darkroom a desativação ou a inflexão do 

dispositivo do olhar leva não só à desterritorialização dos sentidos, mas também à 

composição de corpos-sem-órgãos que terminam por agenciar subjetividades 

dissidentes, como explicaremos no próximo capítulo. Entretanto, antes disso, no próximo 

ponto analisaremos como os textos literários selecionados constroem o espaço dos 

cinemas pornôs.   

 

Assim, tentaremos responder algumas perguntas pensadas a partir de considerações de 

Borges Filho (2009) e Osman Lins (1976): qual o órgão do sentido mais exercitado na 

caracterização do espaço do cinema pornô? Em que proporção os outros sentidos, que 

não sejam a visão, interferem na obra ficcional? De que maneira os sentidos atuam na 

percepção do espaço pelos personagens? 

 

Todavia, antes de novamente convocarmos alguns textos literários que abordam os 

cinemas pornográficos, parece-nos importante pensarmos também como interpelamos 
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esses textos. Assim, propomos em todo este trabalho um devir leitor, uma estratégia de 

leitura, a qual chamaremos de leituras darkroom. 

 

Através dessa proposta, a primeira atitude da qual tentamos nos afastar é a da 

possibilidade de funcionarmos como um foco luminoso, normativo, que irá dizer alguma 

verdade sobre esses espaços e sujeitos a partir de um saber-poder que é exterior ao 

próprio ambiente. Nesse sentido, acender as luzes, tornar visíveis os espaços e os 

corpos, é matar o espaço e a sociabilidade que se experimenta nesses locais. Como 

afirma Preciado, 

Estoy hablando de una arquitectura. No de una revelación o de un desvelamiento 
del ser a través de una iluminación precisa, ni de la puesta de la realidad bajo la 
claridad de un foco. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una percepción 
táctil, que sucede en lo escuro, de tocar el fondo forzosamente con el vientre, 
arrastrándose sobre una masa viscosa. No hay iluminación, sino oscuro 
palpamiento. Estoy hablando de descubrir la superficie de una interioridad con la 
piel (2008:171). 
 

Nessa perspectiva, interessa-nos perceber esses textos mais como ars erótica, do que 

analisá-los a partir das luzes das scientia sexualis. Não pretendemos, assim, dizer uma 

verdade sobre essas vidas dissidentes, ao contrário, estamos interessados, conforme 

sugestão foucaultiana (2012:XXXV), em perceber como os prazeres podem ser 

potencializados nesses espaços.  

 

Da mesma forma, não estamos interessados em medir prazeres, gozos ou graus de 

promiscuidade, mas em perceber as potências e as intensidades experimentadas pelas 

personagens. Como recomenda Foucault (2012:60), queremos antes que os textos nos 

ensinem a fazer amor, a obter prazer, a dar prazer, a maximizar e a intensificar seu 

próprio prazer pelos prazeres dos outros; que os textos nos ensinem, portanto, o mais 

intenso dos prazeres e dos gozos. 

 

Se as luzes devem ser mantidas apagadas, podemos, entretanto, abrir as janelas dos 

espaços darkroom para inundar os espaços públicos com os cheiros de gozos e de 

corpos suados, para recuperar as ruas e voltarmos a experimentar o erotismo nos 

espaços públicos, de onde as dissidências foram expulsas por prisões, grades e postes 

de iluminação. Abrimos as janelas para contaminar a cidade com os corpos e prazeres 
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dissidentes, mas mantemos as luzes apagadas porque não desejamos nem decifrar, nem 

devorar essas experiências. Como afirma Paco Vidarte, 

Que no se haga la luz en los cuartos oscuros porque dejarán de existir, que no 
llegue la visibilidad a los servicios ni a las saunas, ni a los cutregaritos porque se 
transformarán en lugares inhóspitos para los amantes del claroscuro, la sombra 
y la pluma. La pluma, sí, nuestro más genial invento, que desde siempre ha 
jugado con la ley y se ha burlado de ella, de la dicotomía de lo visible y lo invisible. 
La pluma que nos hizo ambiguos, sembrando el equívoco, la incertidumbre y el 
desconcierto entre aquellos que sólo toleran las cosas claras y distintas, 
legalizadas. Hay que acabar de un plumazo con el intransigente y autosatisfecho 
discurso hetéreo de la visibilidad, pura mala conciencia de occidente que sólo 
concede carta de existencia a lo que se refleja deformado en su maléfica pantalla, 
para así dominarlo, controlarlo, aseptizarlo, clasificarlo, archivarlo (2001:145). 
 

Não estamos fazendo uma tentativa de lançar luz sobre os espaços darkroom. Não 

queremos levar luz a um espaço que tem o escuro como sua condição de existência. Não 

queremos, seguindo a Foucault (1999:276), acender as luzes para explorar os rincões 

escuros desses espaços e corpos. Não nos alinhamos, portanto, com a perspectiva 

colonialista de Tzvetan Todorov, que pretende "reacender as Luzes da modernidade" e 

"os projetores da razão" para fazê-las chegar aos lugares mais remotos "que ainda não 

as conhecem" (2008:149); perspectiva, como mostraremos, que cria um lugar confortável 

para essa iluminação, assim como para seus defensores, uma vez que os frutos amargos 

da racionalidade são sempre entendidos como “perversões” e nunca como parte 

constituinte desses projetos (2008:35).  

 

Nesse mesmo sentido, afastamo-nos também do projeto de Bruno Latour (2013:131-

132), que não só acredita que nunca fomos modernos, como também propõe sermos não 

modernos incorporando aspectos do mundo moderno, dos pré-modernos e dos pós-

modernos. Um projeto, segundo o autor, das Luzes, mas sem a modernidade (2013:17); 

o que faz com que não só não se discuta, mas principalmente se mantenha a 

modernidade e as Luzes a salvo da discussão da violência das luzes e dos frutos 

amargos da razão, uma vez que, segundo Latour, ainda vivemos a idade das trevas, a 

infância do mundo e nunca fomos realmente modernos (2013:84). Um projeto, portanto, 

que deseja e conserva as luzes, mas nega a modernidade (2013:133), ainda que se 

estruture exclusivamente a partir de aspectos que gravitam em torno da modernidade.  
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Também não nos alinhamos a Sérgio Rouanet, que preocupado com os legítimos 

herdeiros do Iluminismo (1987:200) advoga por um novo racionalismo supostamente 

autocrítico (1987:12), mas que assim como Todorov atribui a violência das luzes à 

racionalização, à ideologia, à deturpação da razão e nunca ao próprio projeto iluminista 

e modernista. Da mesma forma nos afastamos de Walter Benjamin que sugeria, como 

tarefa do século XIX, 

avançar com o machado agudo da razão, sem olhar nem para a direita nem para 
a esquerda, para não sucumbir ao horror que acena das profundezas da floresta 
virgem. A razão deve tornar transitáveis todos os terrenos, limpando-os dos 
arbustos da demência e do mito. (ROUANET, 1987:114).  
 

Nossa leitura é, portanto, uma tentativa de perceber os espaços darkroom a partir do que 

lhes é próprio, as desterritorializações do dispositivo do olhar, as profanações, os usos 

queer, a composição de corpos-sem-órgãos, a descastração do ânus, etc. Estamos 

atentos, entretanto, às reterritorializações normativas do olhar a partir dos outros sentidos 

e às ocupações estriadas do cinemão, como percebemos em Silva (1986), Viana (2009) 

e Gorodischer (2011). 

 

Além disso, parafraseando Bauman (1997:282), diríamos que se os sucessivos capítulos 

desta pesquisa sugerem algo, é que a vida não pode ser resolvida, nem a humanidade 

garantida, pelos esforços exclusivos e calculadores da razão. A vida, como argumenta o 

filósofo polonês, não está segura nas mãos da razão, ainda que seja isso o que prometem 

os seus porta-vozes151. Conforme Michel Maffesoli (1996:138), tanto na sociedade, 

                                            
151 Existe, dentro da filosofia, uma grande quantidade de críticos do iluminismo e da racionalidade moderna, 
com os quais flertamos, que debatem exaustivamente a herança e o fracasso desses dois projetos, mas 
não levaremos essa discussão à exaustão porque isso seria um tema suficientemente grande para uma 
outra pesquisa. Entretanto, sugerimos como uma boa introdução a esse estudo, apesar da defesa da 
herança desses dois projetos e das frágeis críticas a muitos desses filósofos, o livro As razões do 
Iluminismo (1987), de Sérgio Rouanet. A partir deste autor, podemos muito resumidamente esboçar uma 
constelação de filósofos críticos à racionalidade que passa por: Friedrich Nietzsche e Henri Bergson, que 
supostamente "glorificavam a não-razão" (1987:264); por Martin Heidegger, que a entendia como uma 
repressão ao ser (1987:241); por Theodor Adorno e Max Horkheimer, que entendiam que a razão havia 
secularizado a ética cristã e estava posta a serviço da dominação, ainda que ela tivesse permitido uma 
prática libertadora (1987:332; Horkeheimer, 2002:22, 72); Jacques Derrida, Roland Barthes e Michel 
Foucault, que denunciavam a transformação da razão "em um alibi do poder, em agente da heteronomia, 
em adversária do prazer e em instrumento de repressão" (1987:242); assim como Georges Bataille (Flores, 
2013:270), o Marquês de Sade (Roudinesco, 2008:34) e muitos filósofos "pós-modernos". Nesse mesmo 
sentido, há também uma outra constelação de filósofos que tanto produzem os dois projetos, quanto 
defendem o seu legado e o reacender das luzes que passa por Charles Montesquieu, François Voltaire e 
Marquês de Condorcet (1987:200), René Descartes e Gottfried Leibnez (Adorno, 1985:71), Max Weber 
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quanto na natureza, existem outros valores além dos racionais. Nesse sentido, afastamo-

nos tanto da ideia mística de que através da razão, como pondera Fridman (1999:13), os 

homens controlariam seu destino e alcançariam a felicidade, quanto de Immanuel Kant 

(2007:35), que considerava a razão como uma bússola que saberia distinguir 

perfeitamente entre o bom e o mau. 

 

Nossa escolha pelos espaços darkroom passa justamente pela capacidade desses 

espaços de promoverem fissuras, inflexões, na organização da vida pela razão moderna, 

através de práticas que essa razão considera (negativamente) como irracionais e 

improdutivas, mas que servem para corroer se não os seus dogmas, pelo menos algumas 

das suas práticas. Como resume Maffesoli (1996:40), frente ao modelo racional 

produtivista, esses espaços sinalizam outras formas de viver o mundo. 

 

Entendemos que essas discussões, assim como essas fissuras, são necessárias, uma 

vez que, como explica Bauman (1997:271), o sonho da modernidade de uma razão 

legisladora da felicidade nos trouxe frutos amargos152. Os defensores do iluminismo e da 

modernidade, entretanto, como argumenta Max Horkheimer (2002:63), não estão cegos 

aos usos destrutivos que causaram, mas ao invés de entenderem esses efeitos como 

parte do projeto que defendem, alegam sempre que se trata, na verdade, de “perversões” 

ao projeto153. Nesse sentido, o sonho da modernidade ainda não teria se completado e 

por isso precisaria ser retomado. Entretanto, como nos lembra Bauman e Berman, 

                                            
(1987:231), Francis Bacon, Friedrich Hegel e Immanuel Kant (1987:319), Gotthold Lessing (Otte, 2007:4), 
Sigmund Freud (1987:142) e mais recentemente pelo próprio Rouanet (1987), Jürgen Habermas (2000), 
Tzvetan Todorov (2008), Slavoj Žižek (2006), Marshall Berman (2008)  e outros. 
152 Nesse sentido, podemos apontar, por exemplo, relações entre o projeto político-filosófico do iluminismo 
e da racionalidade moderna com: o projeto colonial (Mignolo, 2017); o racismo como ciência (Foucault, 
1984:21); a escravidão, que foi inclusive financiada por Voltaire (Bettiol, 2009:62); as políticas eugenistas 
(Roudinesco, 2008:81); o capital financeiro e o surgimento de países do "Terceiro Mundo" (Marinho, 
2013:198); a exploração do proletariado (Maffesoli, 1996:149); os campos de concentração da Alemanha 
nazista (Maffesoli, 1996:113); a campanha dos países hegemônicos contra os rogué states (Derrida, 
2005:186); etc. São tantas "perversões" que se originam das luzes, que fica difícil acreditar que elas não 
sejam parte desses projetos. 
153 A novela El siglo de las luces ([1962]1980), do cubano Alejo Carpentier, que romanceia a vida de Victor 
Hugues, administrador colonial da França revolucionária em Guadalupe e Martinica, retrata bem como o 
Iluminismo e a Revolução Francesa prontamente transformaram a razão iluminista em violência e 
opressão. A novela narra a tentativa de Hughes de implementar nas Antilhas, misturando história e ficção, 
a Revolução Francesa. Entretanto, desde a primeira linha, o que Carpentier nos mostra é que o grande 
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Os maiores crimes contra a humanidade (e perpetrados pela humanidade) têm 
sido cometidos em nome da regra da razão, da melhor ordem e da maior 
felicidade. Uma devastação entorpecedora da mente comprovou-se ser o 
resultado do casamento entre certeza filosófica e a autoconfiança arrogante dos 
poderes constituídos [...] a grande fábrica da ordem continuou a produzir mais 
desordem, enquanto a guerra santa contra a ambivalência produziu mais 
ambivalência. Há razões para se precaver dos processos modernos e suspeitar 
das ferramentas de que se supõe capazes de torná-los verdadeiros (BAUMAN, 
1997:271). 
 
Essas figuras míticas, que se esforçam por expandir os poderes humanos através 
da ciência e da racionalidade, desencadeiam poderes demoníacos que irrompem 
de maneira irracional, para além do controle humano, com resultados 
horripilantes (BERMAN, 2008:125). 
 

Para as minorias de gênero e sexualidade, o projeto científico-filosófico-racional da 

modernidade, mas também do iluminismo, significou quase sempre a invisibilidade ou os 

sonhos de extermínio desses corpos e espaços154. Como constata Vidarte (2007:70), a 

razão foi e é muitas vezes “usada para nos agredir, não para nos defender”. Nesse 

sentido, por exemplo, podemos relembrar, a partir de Carla Rodrigues (2010:143) e de 

Anthony Giddens (2004:181), como Kant, o grande filósofo da razão universal, negava a 

razão às mulheres, associando-as unicamente à irracionalidade e à capacidade de sentir. 

Da mesma forma, podemos falar também sobre como a razão construiu definições, 

hierarquizações, exclusões, normalidades e “perversões” não só a partir da dicotomia 

homens versus mulheres, mas também heterossexuais versus homossexuais. 

 

Podemos relembrar também sobre como esses projetos objetificaram o prazer ao ponto 

de a masturbação, no século XVIII, como explica Elisabeth Roudinesco (2008:65), ser 

considerada a fonte de doenças orgânicas mais graves do que a varíola, cuja mortalidade 

na época era superior a 90%. Assim como podemos inferir, a partir de Adorno (1985:74), 

que, se não a principal, ao menos a primeira herança, desses projetos, para as minorias, 

foi ver as diferenças reduzidas a categorias de análise e classificação, que lhes 

expulsavam do sonho de felicidade das luzes.  

 

                                            
símbolo da razão iluminista é na verdade a guilhotina, "brazo secular de la libertad" (1980:99). Nesse 
sentido, a luz proposta pela revolução é, antes de tudo, a morte, "la noche sin regreso" (1980:99). 
154 Sobre isto consultar, Bazán (2010), Figari (2007), Giorgi (2004), Green (2000 e 2006), Maia (2014), 
Salessi (2000) e Trevisan (2011). 
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Dessa forma, assim como Walter Mignolo (2017) diz que a razão ocidental tem uma 

cor/etnia, podemos dizer também que a razão tem um gênero e uma sexualidade. A razão 

foi quase sempre um mecanismo de controle, uma máquina de guerra das instituições 

macropolíticas contra as minorias. Como provoca Vidarte, nosso dilema está, portanto, 

entre sermos racionais ou sermos livres. 

la razón es patriarcal, también es heterosexual, heterosexista, homofóbica y nos 
amordaza cuando queremos usarla porque fue inventada para acallarnos y 
masacrarnos. ¡Ojo con la razón! Hay que cortocircuitarla, si algo es demasiado 
sesudo y racional, probablemente sea heterosexista y homofóbico. Si algo está 
muy bien argumentado, pensado, articulado, dicho con tono convincente, 
seguramente irá en perjuicio de los y las transexuales. Yo no me fio de la razón 
ni de su potencial libertador. La razón ha supuesto siempre nuestro genocidio. 
Todo cuanto se nos ha hecho, se nos hace y se nos hará será siempre en nombre 
de la razón, de lo racional y de lo razonable. Nunca se nos ha exterminado ni 
perseguido gratuitamente […] siempre hubo detrás razones, creencia, religiones, 
motivos muy decentes y biempensantes. La razón nos perjudica, es un 
instrumento del poder (2007:69). 
 
Las maricas que creen en la razón, el diálogo, el consenso racional, los derechos, 
no son libres, sólo creen en la razón y eso no libera (más que a unas pocas). Ser 
libre en el seno de las democracias occidentales exige ser poco racional, o tener 
tan sólo lo justo de razón para renunciar a ella cuando se trata de salvar el culo 
y poner en jaque la racionalidad de las instituciones. Estamos zumbadas. 
Tenemos estudios. Sabemos polemizar como jesuítas. Pero todo eso nos 
perjudica en el fondo. Nos entretiene, nos retiene, nos inhibe de una lucha más 
inmediata. De una lucha irracional. De una lucha impensable, imprevisible 
(2007:38). 
 

Nossa proposta de leitura, como já dissemos, procura perceber os espaços darkroom em 

sua capacidade de borrar os dispositivos disciplinares da razão e do olhar. Uma leitura, 

portanto, que está próxima da ambivalência da razão construída pela gravura El sueño 

de la razón produce monstruos (1799)155, do pintor espanhol Francisco Goya. 

 

Como aponta Maynor Mora (2015), essa não é uma frase transparente, ao contrário, suas 

diferentes leituras, quando não pensadas conjuntamente, levam a interpretações bem 

distintas156. Isso se deve, principalmente, pelo uso da palavra sueño, que em português 

                                            
155 El sueño de razón produce monstruos, gravura 43, faz parte de uma coleção de oitenta outras gravuras, 
produzidas entre 1797-1799, conhecida como Série Caprichos. Consultar anexo 12. De acordo com Mora 
(2015), Goya, nessa série, mostra as contradições da arte moderna, através do conflito entre uma 
racionalidade em ascensão e as velhas formas de pensar a realidade. A obra, portanto, está dentro do 
contexto do Iluminismo que se propunha tanto a pensar a realidade exclusivamente a partir da razão, 
quanto a afastar o pensamento místico e religioso das decisões de Estado. 
156 Esse texto ambíguo foi muitas vezes reformulado pelo pintor, entretanto, as diversas modificações 
sempre foram no sentido de produzir mais ambiguidade. As diversas reescrituras da frase passam por "La 
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e em espanhol pode ser entendida como sono ou sonho. Consequentemente, a frase 

oscila, como explica Mora (2015), entre uma visão abertamente positiva da razão, quando 

dizemos que o sono da razão produz monstros, e uma visão abertamente negativa da 

razão, quando dizemos que o sonho da razão produz monstros. 

 

Na gravura, um homem, aparentemente melancólico, está sentado sobre uma cadeira 

com rodas e debruçado sobre uma mesa onde se pode ler El sueño de la razón produce 

monstruos. Sobre esta mesa encontram-se objetos como plumas, lápis e folhas de papel. 

Atrás do homem, pousados sobre a mesa, voando e no chão, encontram-se diversos 

animais, normalmente associados à noite, desenhados de forma monstruosa, como 

corujas, morcegos e gatos. A luz está concentrada na cabeça e nos ombros do homem, 

enquanto nas regiões mais escuras da gravura estão principalmente os morcegos157. 

 

Mais uma vez, então, agora a partir de Goya, podemos constatar as dualidades que se 

estabelecem entre a luz, associada à razão, à cabeça do homem debruçado sobre a 

mesa, e o escuro, associado à animalidade, à irracionalidade, à monstruosidade. A partir 

do quadro, percebemos, por exemplo, como a proximidade da luz torna os animais menos 

monstruosos e, na mesma proporção, como o distanciamento da luz os tornam mais 

monstruosos. Nesse sentido, a monstruosidade ou a normalidade, a irracionalidade ou a 

racionalidade, depende do grau de distância dos corpos em relação à luz. 

 

A luz serve, portanto, para revelar e esclarecer, mas também para enquadrar, normalizar 

e assimilar aquilo que está no escuro. Como afirma Mora (2015), esse projeto de 

visibilidade, de racionalidade, é também um projeto de produção de novas exclusões. De 

acordo com o autor: 

                                            
fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida con ella es madre de las artes y 
origen de las maravillas", "La fantasía abandonada de la razón produce monstruos, y unida con ella es 
madre de las artes", "Cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelve visiones" (Helman, 
1983). 
157 Conforme o catálogo da Fundación Goya en Aragón, a gravura se relaciona com o quadro Demócrito 
en meditacíon (1650), do pintor italiano Salvator Rosa; com a gravura que abre o Alfabeto in sogno (1683), 
do pintor italiano Giuseppe Maria Mitelli; e com a imagem que abre o segundo volume do livro Filosofia 
(1793), de Jean-Jacques Rousseau. Informação disponível em: 
<http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obra/catalogo/>. Acesso em 28 out. 2016. 
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La razón se opone a la noche, la razón es la luz; pero, conforme la razón revela 
lo que es, no agota al mundo: quedan las sombras y, detrás de las sombras 
iluminadas, nuevas sombras; la razón se esfuerza por cumplir un objetivo 
prometeico, mas lo suyo es un esfuerzo de infinitas perspectivas, una infinita 
progresión que ilumina y que, a la vez e inevitablemente, produce nuevas 
sombras, nuevos alejamientos de las cosas: la verdad se introduce como un ideal 
inalcanzable. Prometeo se convierte, de pronto, en Sísifo: el mundo no puede ser 
reducido por la razón de forma absoluta; es decir, no puede ser iluminado 
completamente; todo acto de iluminación progresa hacia nuevos estados de 
sombra, más lejanos tal vez, más profundos probablemente. La razón, por lo 
tanto, debe ser “razón humilde”, una facultad humana que ha de reconocer sus 
límites y sus limitaciones; pero que no renuncia al esfuerzo de intentar entender 
el mundo, siempre en el necesario reconocimiento de estos límites, en espiral 
hacia estados superiores de conocimiento (2015). 
 

Interessa-nos, portanto, apesar de serem possíveis outras leituras158, pensarmos os 

espaços darkroom a partir da ideia de que o sonho, a utopia, a idealização, da razão 

produz monstruosidades, violências e exclusões, quando é tomado como modo exclusivo 

e/ou primordial de organização e interpretação da realidade; entretanto, entendemos 

também que o sono, a ausência da razão, pode ser também produtora de 

monstruosidades.  

 

Assim, as leituras darkroom dialogam com a razão justamente a partir dessa 

ambivalência, sem excluir, mas também sem sobrepô-la aos afetos, à irracionalidade, às 

outras percepções. Não pretendemos, nem desejamos e nem acreditamos ser possível 

eliminar a razão de uma leitura estética, política e literária. Entretanto, assim como não 

estamos propondo um novo racionalismo, uma nova razão, um reacender das luzes, é 

preciso também compreendermos, como explica Foucault (2003:99), que nem todo 

questionamento crítico da razão nos levaria necessariamente à irracionalidade, entendida 

quase sempre como barbárie. Assim, como sugere Foucault (2003:8), deixemos com sua 

piedade aqueles que querem que se guarde viva e intacta a herança do iluminismo e da 

modernidade, afinal, tal piedade é claramente a mais tocante das traições. 

 

                                            
158 Mora (2015), por exemplo, estabelece quatro possíveis leituras na análise da frase e da gravura. Assim, 
sueño pode ser entendido como substantivo que define o estado de dormir, como ausência do estado de 
vigilância; como substantivo singular que delimita o ideal ou a função da razão; como substantivo plural 
que remete ao processo de imaginação da razão, enquanto capacidade da racionalidade; por fim, como 
adjetivo que estabelece o estado de sonhar ao dormir, um estado onírico. 
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Nossa tentativa em não sobrepor a razão aos afetos, à irracionalidade, às outras 

percepções é, portanto, antes de tudo, um questionamento aos efeitos históricos, aos 

limites e aos perigos do projeto moderno. Entretanto, mais do que percebermos as 

ambiguidades desses projetos, nossa proposta é também de queerizar a razão, de 

contaminá-la com nossos escuros, instabilidades e irracionalidades para que o corpo e a 

experiência minoritária e dissidente seja audível, perceptível, experenciável e não 

somente iluminável, visível. 

  

Talvez seja preciso dizer também que não estamos propondo uma razão queer, nosso 

objetivo não é uma reterritorialização queer da razão, uma vez que a cristalização e a 

acomodação do queer como uma nova luz não só levaria à produção de novos frutos 

amargos, como também levaria à própria morte de uma proposta queer. Nada é 

indefinidamente queer, o queer é movimento contínuo, vertiginoso, anti-normativo, anti-

institucional, anti-normalização e, por isso, dialoga sempre com uma realidade histórica 

e espacial determinada. Nossa proposta, assim, é que o queer seja sempre uma contínua 

desterritorialização da luz e da razão, que esteja igualmente atenta às reterritorializações 

normativas da razão e do olhar. Nesse sentido, a partir de Lee Edelman (2014:556), o 

que pretendemos é fazer a razão fracassar justamente naquilo que ela tem de autoritária, 

de colonizadora, de binária, de hierarquizante. Para isso, é preciso queerizar todas as 

razões, seja ela objetiva, subjetiva, instrumental, comunicativa, sábia, louca, sensual, etc.  

 

Não se trata, portanto, como sugere Rouanet (1987:95), de uma nova consciência que 

seja tão racional quanto a consciência diurna e tão porosa às correspondências 

suprassensíveis como a consciência noturna. Se trata de uma contaminação incessante 

do escuro, do minoritário, do dissidente, sobre a razão. Dessa forma, nos reaproximamos 

novamente de Vidarte através de Javier Sáez (2011:35) e do próprio Vidarte (2007:18), 

ao pensarmos em uma razão e uma ética menos cerebral, menos iluminadora, menos 

visível, e pensarmos uma ética feita com o ânus, uma analética, que seja "mais imediata, 

mais franca, mais carnal, mais animal", mais apegada às necessidades básicas dos 

corpos dissidentes e mais próxima das ruas. É necessário, portanto, considerar o 

sensível, substituir a interpretação pela experimentação e, como sugere Deleuze 
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(2012:13), considerar a ambiguidade, as emoções humanas e apreciar as ações sem 

propósitos e sem recompensas calculáveis. Como recomenda Foucault, é preciso 

desmantelar a problemática das luzes, 

desmantelar, o que [...] foi descrito como o progresso das Luzes, a luta do 
conhecimento contra a ignorância, da razão com as quimeras, dos raciocínios 
contra o erro, etc. Tudo isso, que foi descrito e simbolizado como a caminhada 
do dia dissipando a noite, é disso que é preciso, acho eu, livrar-se: [é preciso, em 
compensação,] [..] em vez dessa relação entre dia e noite, entre conhecimento e 
ignorância, algo muito diferente: um imenso e múltiplo combate, não, pois, entre 
conhecimento e ignorância, mas um imenso e múltiplo combate dos saberes uns 
contra os outros – dos saberes que se opõem entre si por sua morfologia própria, 
por seus detentores inimigos uns dos outros e por seus efeitos de poder 
intrínsecos [...]. É nesta forma de saberes múltiplos, independentes, 
heterogêneos e secretos que se deve pensar [...] é nessa forma de multiplicidade, 
e não no progresso do dia sobre a noite, do conhecimento sobre a ignorância 
(1999:213-215). 
 

Nossa proposta de leitura não é, portanto, uma tentativa de tradução das experiências 

das margens escuras da vida para a claridade da razão, cuja finalidade seria 

esquadrinhar, normalizar e manipular as experimentações que ocorrem nos espaços 

darkroom159. Ao contrário, buscamos perceber o darkroom a partir do que ele tem a nos 

dizer não só sobre o escuro, mas também sobre o claro, quando os experimentamos sem 

os focos de luz da razão e da cisheteronormatividade. 

 

Nesse sentido, não pretendemos acender as luzes dos espaços darkroom, nem mesmo 

iluminá-los através da tela de um computador como sugere Matheus França (2012:13), 

mas realizar leituras e aproximações a partir de um devir darkroom. Procuramos, 

portanto, perceber a intimidade desses espaços e sujeitos, como propõe Agamben 

(2007:7), não para fazê-los conhecidos, mas para estarmos ao lado deles. 

 

Afastamo-nos também de propostas que tentam ler o darkroom a partir das luzes da 

heteronormatividade. Assim, nos distanciamos das leituras realizadas tanto por Ednaldo 

Silva (2013:7), que afirma que os sujeitos com relacionamentos satisfatórios não 

                                            
159 Não queremos dizer que análises mais racionais, mais iluminadoras, não possam produzir 
conhecimento sobre este coletivo e/ou espaço, entretanto, como pondera Terto Júnior (1989:24), 
acreditamos que essas análises captam uma perspectiva outra dos espaços darkroom que não passa pelos 
afetos, pelas sensações, pelos prazeres, pelas intensidades, mas pelas planilhas, questionários e projetos 
de normatização e normalização. Consequentemente, não acender as luzes dos espaços darkroom é 
acessar um outro lado que a razão sozinha não é capaz de perceber. 
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frequentam darkroom, quanto por França (2012:13), que afirma serem os cinemões um 

lugar de boas histórias e não apenas de promiscuidade, uma vez que foi nesse espaço 

que ele encontrou um relacionamento monogâmico. A sexualidade, nos espaços 

darkroom, ao contrário, como sugere Hocquenghem (1980:101), não é entendida aqui 

como uma busca desesperada que objetiva preencher um vazio, ao contrário, é uma 

sexualidade móvel que deriva e não pretende lançar âncora. 

 

Estamos interessados, portanto, a partir de Agamben (2009:21), em perceber o escuro 

do nosso tempo com a finalidade de repensarmos o presente. Acreditamos, seguindo o 

mesmo (2009:63), que essa habilidade particular de neutralizar as luzes para descobrir 

os seus escuros seria a principal tarefa do indivíduo contemporâneo, aquele que não só 

não se deixa cegar pelas luzes normativas do seu tempo, como também consegue 

entrever e interpelar a escuridão, as minorias, as dissidências, do presente.  O que o 

sujeito contemporâneo agambeniano procura perceber são as vozes inaudíveis que 

habitam o escuro, mas que só conseguimos perceber quando apagamos as grandes 

luzes da razão, da racionalidade, da modernidade, das instituições macropolíticas. Como 

afirma o autor, 

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, 
aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas 
pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, 
exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais 
do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo (2009:59). 
 

Assim, a partir de Georges Didi-Huberman (2011), diríamos que não nos interessa 

acender as luzes dos espaços darkroom, ao contrário, nos interessa em ao interpelarmos 

o escuro perceber as pequenas vozes inaudíveis, as pequenas luzes invisíveis. Nesse 

sentido, o que Didi-Huberman nos recorda é que mesmo no escuro há luzes que brilham, 

mas que não conseguimos percebê-las porque as grandes luzes da razão, da norma, do 

pensamento hegemônico, da ciência, devoram, silenciam, invisibilizam e/ou se 

sobrepõem às pequenas luzes. 

 

As grandes luzes funcionariam, portanto, como explica Didi-Huberman (2011:38), como 

grandes projetores luminosos que se impõem, ocupam e iluminam todo um espaço, 

fazendo com que nada e ninguém escape à visão dos seus ferozes olhos mecânicos. 
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Assim, diante da força luminosa, normativa, desses grandes projetores, todas as outras 

pequenas luzes que compõem um determinado espaço são invisibilizadas ou percebidas 

apenas a partir dessas luzes normativas. Desse modo, as grandes luzes impõem uma 

forma de ver que homogeiniza o espaço e invisibiliza toda a diferença. 

 

Poderíamos dizer, portanto, que abordar os espaços darkroom, assim como os sujeitos 

que habitam esses espaços, a partir de um arcabouço exclusivamente racional, 

projetando luz, é antes uma forma de projeção e controle de uma determinada razão 

sobre espaços e corpos dissidentes do que uma tentativa de aproximação e de diálogo 

com essas pequenas luzes dissidentes.  

 

Por isso, uma leitura darkroom tanto pode ser entendida como uma vontade de perceber 

o escuro do tempo, quanto como uma vontade de perceber as pequenas luzes 

invisibilizadas pelas grandes luzes normativas. Assim, de acordo com Didi-Huberman 

(2011:18), as pequenas luzes seriam como os vagalumes, que são, antes de tudo, luzes 

incapazes de iluminar um espaço. 

 

A partir do conceito de literatura menor de Deleuze e Guattari (2003), Didi-Huberman 

afirma que os vagalumes são luzes menores. Nesse sentido, assim como existe uma 

literatura menor, haveria também luzes menores que têm os mesmos aspectos filosóficos 

da proposta deleuzeana: 

um forte coeficiente de desterritorialização, tudo ali é político, tudo adquire um 
valor coletivo, de modo que tudo ali fala do povo e das condições revolucionárias 
imanentes à sua própria marginalização (2011:52). 
 

Assim sendo, os vagalumes e as luzes menores pressupõem sempre um coeficiente de 

desterritorialização/profanação das luzes maiores, ou seja, da razão e da normatividade 

(Deleuze; Guattari, 2003:38); nos vagalumes tudo é político, assim, as questões 

individuais, antes inaudíveis e invisíveis, são necessárias e indispensáveis para a 

formação de novas formas de perceber a vida, longe, portanto, do projeto da 

modernidade que reduz tudo à razão e à produtividade (Deleuze; Guattari 2003:39); os 

vagalumes estão em uma posição “privilegiada” para pronunciar novas formas de se 

relacionar com o espaço e com os outros sujeitos (Deleuze; Guattari 2003:141).   
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Os vagalumes, invisibilizados e inaudíveis, estão à margem ou à distância da sua 

comunidade, por isso, estão em uma situação de exprimir uma outra comunidade 

potencial, de forjar uma outra consciência e uma outra sensibilidade (Deleuze; Guattari 

2003:40). Entendemos, portanto, os sujeitos que frequentam (alegremente) os espaços 

darkroom como vagalumes, como luzes menores. 

 

Colabora com essa leitura, a própria palavra lucciola, que é usada e traduzida do italiano 

como vagalume, mas que também pode significar prostituta, ou seja, mulheres que 

praticam uma sexualidade dissidente, ainda que incorporadas como objetos ao universo 

da sexualidade masculina heteronormativa160. Um outro uso para lucciola seria o de 

lanterninha do cinema. Entretanto, as pequenas luzes que estes últimos projetam não 

surgem dos seus corpos e desejos, ao contrário, trata-se, como já dissemos, de uma 

reterritorialização disciplinar e normalizadora das grandes luzes nos espaços darkroom. 

Nesse sentido, os lanterninhas projetam vigilância, panóptico e razão no escuro do 

cinema.  

 

Os vagalumes, ao contrário, brilham com os corpos, são os desejos que os fazem 

perceptíveis no escuro, e, por isso, rejeitam, aos gritos, toda grande luz que se acende 

nesses espaços. A partir do texto Me disseram para ter medo do escuro (2017), de 

Indianare Siqueira, podemos dizer que a primeira ousadia desses corpos é fazer da 

escuridão não só um campo de desejo, mas também um campo de batalha, feito da 

memória dos outros vagalumes que antes morreram para tornar a deriva pela claridade 

e pela escuridão mais seguras. 

 

Abandonamos, assim, seguindo o corpo vagalume de Indianare (2017), a luz da razão, 

que cria todos os corpos para terem medo do escuro, e aprendemos a ocupar, a brilhar 

e a voar na escuridão. Assim, fazemos do escuro, que é também o nosso degredo, um 

refúgio. "Eu me refugio novamente na escuridão dos becos, ruelas, vielas. Meu primeiro 

                                            
160 Nesse mesmo sentido, etimologicamente, a palavra pornografia, do grego porné (prostituta) e graphia 
(escrever), também remete a esses corpos vagalumes. 
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medo, minha banição, meu refugio". O escuro é também degredo porque sabemos, a 

partir da violência dos sonhos de extermínio que nos interpelam, que nossos monstros 

estão no claro. Corpos dissidentes sabem que a violência que nos atinge vem quase 

sempre das grandes luzes das normatividades. 

Hoje olho e vejo que continuo tendo medo da claridade. Estou em risco a luz do 
dia ou em lugares iluminades por lampadas. 
Na claridade me sinto exposta. Fragilizada. Em risco. Meus monstros continuam 
ali. 
Mas agora os combato. Grito e outres me escutam e correm pra lutarmos juntes 
contra os monstres da claridade. Então Grito mais alto como um chamado para 
que outres mais longe venham ou saibam que não estão só. 
Correndo vou na luz, é necessario. Existem coisas que preciso e estão nos 
ambientes de luz. Calafrios percorrem meu corpo. Monstros aparecem de todos 
os lados. Corro. Eles riem. Sou de novo piada. Sou de novo açoitada. Viro 
escarnio. Sinto dores que restaram de um lugar que me disseram seguro pra me 
divertir com amigues como eu, mas estava repleto de monstros (2017). 
 

As palavras de escárnio e a violência física vêm sempre às claras. Somos vidas pelas 

quais ninguém chora e, por isso, nossos algozes estão certos da impunidade. A vigilância 

das câmeras e os aparelhos do Estado não nos servem como proteção, ao contrário, são 

usadas para proteger os corpos normativos. Nossos corpos, portanto, são sempre o alvo 

da violência das luzes e dos frutos amargos da razão. 

Fizeram as claras sem pudor. Lhe mataram com muito ódio. 
Câmeras filmaram, mas eles seguros da impunidade nem se importaram. 
Lhe rasgaram o corpo. Lhe passaram um carro em cima. Lhe quebraram ossos 
a paulada, com as mãos. Lhe enforcaram com cordas. Lhe perfuraram a facas e 
tiros. Lhe empalaram (2017). 
 

Alguns, entretanto, se encantam com as grandes luzes e passam a gravitar, assimiladas, 

normalizadas, em torno delas, se não em busca da própria morte, ao menos à custa da 

visibilidade das pequenas luzes que nos são próprias. Outros, entretanto, tentam escapar 

pelas frestas, pelas janelas, pelos ralos, da ofuscante claridade dos poderosos refletores 

de luz. 

 

Nesse sentido, Oscar Hermes Villordo, em sua novela La brasa en la mano (1984), narra-

nos como nem todos os corpos dissidentes são seduzidos pelas luzes e pela assepsia 

da visibilidade. O narrador, em conversa com outro personagem, assim comenta: 

Esas galerías con azulejos que ves, se parecen a los mingitorios y no es difícil 
confundirse y mear en una boutique. Un asco de frialdad. Gente sin imaginación, 
che. ¿Adónde quieren ir a parar? Decime: ¿Qué le espera al muchacho que se 
inicia? Han hecho del mundo una mierda de asepsia. Es como si viajara por 
intestinos forrados con condones. Te vomitan en cualquier parte, cuando no te 
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cagan. ¡Y vos entusiasmado con la inocencia de las luces! Da miedo andar por 
restas cloacas de lujo (1984:106). 
 

Como afirma Didi-Huberman (2011:33), temos uma vocação antropológica para a 

sobrevivência. Assim sendo, o mesmo Villordo, reconstrói as perseguições às quais estão 

sujeitas as bichas vagalumes, assim como as alianças que construímos e os nossos 

desaparecimentos estratégicos: 

oímos la desbandada de los que escuchaba, los “ah” y “oh” ahogados con que 
cada uno veía interrumpida la fiesta recién comenzada, porque pasaba la ronda 
y el silbato de los vigilantes anunciaba que había empezado verdaderamente la 
noche. Las luciérnagas se apagaron en un instante, y solo quedo la majestada 
del caballo y el caballero, galopando sobre las frondas que creaban una 
inmensidad alada, esfumada en claridad artificial. El haz de un reflector iluminó 
las alas de bronce, las victorias conorando soldados, los pechos robustos 
cobijando moribundos, los pequeños haciendo sonar el tambor que convoca a los 
dispersos, los clarines de la fama, pero no iluminó a los escapados, porque en 
verdad era difícil distinguirlos de esas alegorías, y tal vez ellos eran las mujeres 
aladas cuyas manos sostienen las coronas, cuyos brazos aprietan las cabezas 
de los combatientes caídos, los infantes tambores y aun los clamorosos clarines. 
Lo cierto es que pasado el peligro, una detrás de otras, las lucecitas fueron 
encendiéndose, reuniéndose en enjambre, y todo volvió a ser como era (1984:37-
38). 
 

Como vagalumes somos diversos e diferentes. Segundo Didi-Huberman (2011:51), 

somos mais de duas mil espécies; segundo Guattari (1981:38), somos três milhões de 

perversos; mas, além disso, somos também resistentes e sobreviventes. Perseguidos, 

silenciados ou invisibilizados pelas grandes luzes, não deixamos nunca, ainda que 

invisíveis, de irradiarmos nossas pequenas luzes pelas nossas grandes e ardentes 

bundas – toda uma política anal ainda por vir161. 

 

Apesar das grandes luzes, nos procuramos e nos amamos, assim como também 

ocupamos e profanamos espaços da cidade. Somos seres humanos tornados 

vagalumes, somos, como afirma Didi-Huberman (2011:23), luminescentes, dançantes, 

erráticos e resistentes. Buscamos a liberdade, os prazeres, as intensidades, longe dos 

refletores, onde podemos emitir nossos próprios lampejos. 

 

Assim, uma leitura darkroom pressupõe experimentar com os outros sentidos; flertamos, 

portanto, como sugere Didi-Huberman (2011:31), com o caráter empírico, sensível e 

                                            
161 Sobre uma política anal, ou uma analética, consultar Hocquenghem (2009) e Vidarte (2007). 
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poético também em nossa análise. Dessa forma, sem um grande foco de luz a nos guiar, 

mas através de uma leitura que se preocupa em perceber os vagalumes no presente da 

sua sobrevivência, na sua iluminação que é, primordialmente, uma exibição sexual, nos 

preocuparemos, como propõe Didi-Huberman: 

menos pela perfeição composicional do grande poema que por sua labiríntica 
variedade; menos pela beleza e pela unidade de sua língua que pela exuberância 
de suas formas de expressão, de seus apelos aos dialetos, aos jargões, aos jogos 
de palavras, às bifurcações; menos por sua imaginação das entidades celestes 
que por sua descrição das coisas terrestres e paixões humanas. Menos, então, 
por sua grande luce que por suas inumeráveis e erráticas lucciole (2011:14-15). 

 

A seguir, começaremos, então, a pensar algumas textualidades que fazem parte dessa 

constelação de textos literários, que favorecem, a partir dos cinemas pornôs, entendidos 

como espaços darkroom, uma possibilidade de leitura desierarquizante e não normativa 

sobre gêneros, sexualidades e espaços dissidentes. Como vagalumes, essas obras 

desenham, em sua maioria, como perceberemos, uma constelação de fluxos poéticos 

que resistem à disciplina do olhar e da razão. 

 

São textos, portanto, que diante dos dispositivos disciplinares de gênero e sexualidade, 

sugerem resistências vagalumes; que diante dos saberes luminosos da razão e do olhar, 

propõe com os outros sentidos saberes vagalumes; que diante dos corpos iluminados, 

constroem corpos vagalumes, ou melhor, experimentações de corpos-sem-órgãos; que 

diante de territórios luminosos, propõe a experimentação de espaços darkroom. 

 

2.4. Representações literárias do cine(mão) 

 
Não deve o estudioso do espaço, na obra de ficção, ater-
se apenas à sua visualidade, mas observar em que 
proporção os demais sentidos interferem. Quaisquer que 
sejam os seus limites, um lugar tende a adquirir em 
nosso espírito mais corpo na medida em que evoca 
sensações. Jean-Pierre Richard, estudando a presença 
do mundo exterior na obra de Chateaubriand, registra a 
frequência dos latidos do cão no silêncio noturno, os 
gritos de pássaros, os murmúrios, observando ainda 
como o som do canhão de um navio que ergue as velas 
vem redobrar intelectualmente o imediato poder 
sugestivo, e expansivo, do impacto (OSMAN LINS, 
1976:92). 
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Nesse último ponto, interessa-nos mais especificamente pensar os cinemas 

pornográficos como espaços literários, ou seja, pensar os cinemões a partir, como afirma 

Borges Filho (2009:121), das referências discursivas que compõem o texto ficcional, com 

especial atenção, nesse momento, para a construção e a representação desse espaço 

físico. 

 

Tentaremos observar não só como se constroem discursivamente a partir da literatura os 

cinemas pornográficos, mas também como esses espaços literários dialogam com a 

realidade dos espaços físicos. Nesse sentido, percebemos que as informações sensoriais 

fornecidas pelos personagens e/ou narradores são de extrema importância para a 

composição desses espaços. A partir de Borges Filho (2009:168), podemos dizer que é 

imprescindível, para a leitura que pretendemos fazer, perceber o modo como as 

personagens se relacionam com o espaço do ponto de vista sensorial. Como bem 

observa o autor, 

se a personagem percebe o espaço através da audição, não se deve 
simplesmente detectar que ela se encontra de certo modo afastada, mas deve-
se perguntar por que nesse espaço predomina o silêncio em vez do barulho ou 
vice-versa (2009:169). 
 

Assim, a partir de uma leitura conjunta de parte dos textos literários que compõem a 

nossa bibliografia, propomos-nos a responder algumas perguntas que foram construídas 

ao longo deste capítulo, por exemplo, enquanto espaços literários, os cinemas 

pornográficos são construídos como espaços darkroom ou espaços normativos? Qual o 

sentido mais utilizado e o que isso importa para a construção desses espaços? Há 

reterritorializações normativas do dispositivo do olhar a partir dos outros sentidos? Como 

esses textos nos ensinam a fazer amor, a obter e dar prazer, a maximizar e intensificar o 

prazer? Quais monstruosidades são produzidas quando a razão dorme e quais são 

construídas quando a razão é o regime primordial de percepção e interpretação da 

realidade? 

 

Dentre os textos literários com os quais estamos trabalhando, alguns deles constroem os 

cinemas pornôs como espaços abjetos, especialmente os contos Nas matinês do cinema 

Íris, Confissões de um jovem michê e Libélulas, mariposas, vampiras, damas da noite, 
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do livro Memórias da Guerra (1986), de Aguinaldo Silva; e Cine Privê, do livro de mesmo 

nome (2009), de Antonio Carlos Viana. 

 

No conto Nas matinês do cinema Íris, o narrador vai ao cinema pornô com o objetivo de 

confirmar uma informação relatada por Débora, “a bicha que voa”, durante uma entrevista 

realizada em um bordel-cortiço da Lapa conhecido como a Casa de Irene: a existência 

ou não da frase O Íris também é Brasil escrita em uma das paredes do banheiro desse 

cinema. Entretanto, não é somente o cinema que é construído como um espaço abjeto, 

ao contrário, a própria Casa de Irene é descrita como um lugar sórdido, habitada por 

pessoas monstruosas, que estão impossibilitadas de saírem às ruas durante o dia sem 

que sejam apedrejadas.  

 

Não há, entretanto, como alguns poderiam imaginar, já que o autor é um dos editores do 

jornal Lampião da Esquina, uma defesa da “monstruosidade” desses corpos, da mesma 

forma que também não há uma condenação explícita do narrador, nem sobre esses 

sujeitos e nem sobre a violência imposta às suas existências; o que podemos inferir é um 

olhar deslumbrado e bastante objetificador sobre esses espaços e sujeitos. Não 

percebemos, portanto, no texto literário, a possibilidade de reapropriação de um insulto e 

de transformação deste em um lugar de enunciação política. Ao contrário, para o 

narrador, trata-se de um outro mundo, que ele só consegue abordar jogando luz, ou 

melhor, atuando como um jornalista supostamente imparcial. 

 

A finalidade da visita à casa é conhecer esse outro mundo no qual Débora habita, mas 

do qual não faz parte nem o narrador nem os outros personagens que estavam ali para 

inspecioná-la e apalpá-la, como diz o próprio narrador. Assim, o olhar sobre Débora, mas 

também sobre os outros habitantes da casa, parte das crônicas policiais e se constrói 

quase como um olhar policialesco, buscando confirmar a veracidade das informações 

jornalísticas e policiais. Tudo contribui para assim percebermos, inclusive quando os 

clientes são tratados como coitados por terem que recorrer a essas “prostitutas 

decadentes”. 
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O narrador, que se constrói como um jovem jornalista de 22 anos, contraditoriamente 

leitor de Jean Genet, também morador da Lapa, decide ir ao velho cinema Íris para 

acompanhar Débora e confirmar a existência da frase. O cinema, que exibia uma sessão 

dupla de kung-fu e pornochanchada, é descrito sempre a partir de um olhar que tudo 

observa como uma “decadência irreversível”. 

 

Dentro do cinema, como já dissemos anteriormente, o tato é o primeiro sentido utilizado 

para conhecer o espaço. Os olhos no cinema servem mais para imaginar do que 

realmente para ver, como constata o próprio narrador que diz entrever "um bombeiro, 

devidamente fardado, a esmagar contra a parede um vulto que gemia, que pronunciava 

palavras impublicáveis, aquelas que em família não se diz" (1986:17).  Como podemos 

perceber, as interdições sobre a fala, ou melhor, sobre a escrita do narrador, se dão 

através de um dispositivo literário normativo que regula, ainda que “ironicamente”, o que 

pode ser publicado ou não.  

 

O narrador se dirige, então, ao banheiro, que se apresenta como o próprio inferno. Nesse 

sentido, toda a sociabilidade que se experimenta no cinema serve apenas para “assustar 

mortalmente” o narrador, não há, portanto, possibilidade dele desfrutar prazerosamente 

do cinemão. O próprio cheiro do cinema, que em outros textos é percebido como parte 

da excitação sexual proporcionada pelo espaço, é entendido como cheiro de morte, de 

cadáver, de necrotério, segundo palavras do narrador. Assim, ainda que possamos 

perceber atração pelo que ele enxerga no cinema, a resposta do narrador ao espaço é 

dada sempre a partir da abjeção, da náusea, da vontade de vomitar. No final do conto, o 

narrador encontra finalmente a frase que tanto buscava, após uma jornada dantesca às 

profundezas do inferno. 

 

Assim, na mesma medida em que o texto sugere tolerantemente que o Íris também é 

Brasil, mostra também que para o jornalista, que não habita esse mundo, os cinemas 

pornôs são, antes de tudo, lugares que provocam náuseas e que cheiram a morte. 

Consequentemente, a narrativa de Silva só pode descrever esses espaços 
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nauseabundamente, a partir da contenção dos seus excessos e do apagamento das suas 

palavras impublicáveis. 

 

No conto Confissões de um jovem michê, o narrador inicialmente descreve sobre seus 

relacionamentos com garotos de programa e novamente aciona o olhar como um 

dispositivo de controle que enxerga nesses garotos apenas a morte. Em seguida, o 

narrador, novamente um jornalista, transcreve uma entrevista realizada com um desses 

garotos, o Rodrigo, que o surpreende pela sua capacidade de “articular frases”. A imagem 

desse michê, marcado pela excepcionalidade com a linguagem, se não aproxima os 

outros michês da irracionalidade, serve pelo menos para marcar uma distância e uma 

hierarquia entre os dois universos: o do jornalista e o dos garotos de programa. 

 

À parte toda a história de vida de Rodrigo, onde este relata sua infância e suas primeiras 

experiências laborais, que incluem referências aos cinemas pornôs como espaços para 

onde alguns clientes o levam para práticas sexuais, interessa-nos também sublinhar 

como as travestis que povoam a história de Rodrigo são percebidas, principalmente pelo 

narrador, como uma coisa feia e perigosa que deveria ser evitada pelo entrevistado, “Ora, 

como todo mundo sabe, travesti é uma coisa mais violenta” (1986:89). 

 

Podemos dizer então que o olhar normativo e abjetificador de Silva (1986) sobre os 

corpos e espaços darkroom, ainda que não tenha as mesmas motivações de Orfeu de 

Ovídio, que busca resgatar Eurídice da escuridão, é também um olhar de morte, que 

transforma em poeira o encontro dos corpos não só na escuridão, mas também na 

pretendida luz, "E o olhar foi o mesmo, que perdê-la" (Predebon, 2007:512)162. 

 

Por fim, o conto Libélulas, mariposas, vampiras, damas da noite é construído como um 

diário de campo de quinze dias de visitas do narrador aos territórios habitados por 

                                            
162 Orfeu, mas, talvez, também o narrador de Silva (1986), depois do luto, vai curar a sua amargura pela 
dupla morte da amada nos braços dos jovens homens da Trácia e por isso termina morto pelas Ménades, 
“Mientras tanto, enseñó a los hombres de Tracia el arte / de amar a los jóvenes y les mostró también / que 
relaciones tales renovaban su antiguo vigor, / la inocencia de la juventud, las flores de la primavera” 
(Woods, 2001:49). 
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travestis da cidade do Rio de Janeiro, onde o autor desenha um interessante retrato, 

ainda que marcado pela abjeção, da sociabilidade travesti carioca do início dos anos 

oitenta. 

 

No diário de campo, na entrada do dia “5 de dezembro, às 20h45m”, o narrador encontra-

se no cinema Íris, onde tenta uma aproximação com uma travesti, não com objetivos 

eróticos, nem mesmo para falar de prazeres e gozos, mas para fazer com que esta 

confesse a sua sexualidade, para fazer com que ela diga algo a partir do qual ele possa 

construir algum discurso de verdade.  

 

Novamente, o narrador é um jornalista que procura tolerantemente jogar luz sobre esse 

corpo que ele constrói como monstruoso e perigoso. Entretanto, a travesti, que ele 

nomeia de Íris, por conta da presença recorrente dela nesse cinema, o trata 

desdenhosamente, como podemos perceber nesse trecho abaixo. 

Pago o ingresso, entro, me aproximo dele e lhe arremesso a pergunta: "Você 
gosta de ser homossexual?". Ele continua a me olhar, imóvel com o mesmo 
sorriso, e sinto que, enquanto o faz, vou diminuindo progressivamente de 
tamanho. Saio correndo pela porta afora quando percebo que estou com apenas 
sete centímetros e meio de altura - se não sumir dali, a Iris, apenas com o seu 
sorriso de quem está em estado de graça, me fará desaparecer para sempre 
(1986:117). 
 

Assim, podemos dizer que os três narradores de Silva são jornalistas que estão 

interessados em projetar luz sobre os espaços darkroom; consequentemente, mesmo 

quando os narradores experimentam o espaço a partir de outros sentidos, o fazem 

sempre como reterritorializações do olhar e da razão cisheteronormativa. 

 

No último conto, por exemplo, o jornalista chega a dizer a uma travesti que homem que 

gosta de mulher só procura mulher de verdade, o que não só objetifica e abjetifica o corpo 

das mulheres travestis, mas também os desejos eróticos daqueles que as procuram. 

Entretanto, a travesti, a partir da sua experiência construída na rua, muito garbosamente, 

responde que “não existe isso: homem que só gosta de mulher; isso eu aprendi aqui na 

calçada” (1986:118). 
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No conto de Viana (2009), que é narrado a partir da observação da vida do seu Manuel, 

assim como das relações que ele estabelece com o espaço físico, com os outros usuários 

e com a sua família quando está em casa, o cinema pornográfico também é construído, 

como já mostramos, como um lugar abjeto frequentado por pessoas igualmente abjetas.  

 

Nesse sentido, a abjeção se constrói principalmente a partir da posição que seu Manuel 

ocupa dentro do cinema; ele é um antigo lanterninha, da época em que “ali era um cinema 

de verdade, aonde iam as melhores famílias”, que passa a trabalhar na limpeza das 

cabines que existem dentro do agora cinema pornográfico, onde, segundo o mesmo, ele 

repetidamente limpa “toda a porra do mundo”. 

 

A precarização ao qual está submetido nas suas atividades laborais, a falta de luvas e a 

improvisação dos materiais de limpeza, além da rejeição familiar pelo trabalho que faz, 

acentuam a percepção do cinema pornográfico como um lugar detestável para seu 

Manuel, ainda que seja, como ele mesmo diz, a porra dos outros que encha a boca da 

família de comida. 

 

Enquanto no conto de Viana "a porra dos outros" serve apenas metaforicamente como 

alimento para a família, no livro El mendigo chupapijas (2005), de Pérez, como 

mostraremos adiante, o gozo é realmente parte da dieta erótica e alimentar do mendigo 

que dá título ao livro, assim como do narrador da crônica El mantra final de la Marie 

Roxette (2016), de Modarelli: “La proteína sexual nos anestesiaba; nos volvía bebés 

satisfechos, con el culo asomado en el revés de las butacas” (2016:41). 

 

O cinema, no conto de Viana, também é construído como um lugar propício à propagação 

de doenças; por isso, as doenças sexualmente transmissíveis, especialmente o HIV, se 

tornam um medo e uma punição para a família, como podemos perceber no trecho 

abaixo. 

Lava as mãos com água sanitária na mesma hora, daí ter as mãos tão feias, mas 
o medo da aids é maior que tudo. [...] Lave bem essas mãos quando for botar o 
pão na boca, aids entra por qualquer buraco, ela diz, num misto de raiva e 
desespero (2009:206). 
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A principal forma com que o narrador constrói o cinema é pelo olhar; mesmo quando ele 

utiliza um outro sentido o faz sempre subjugando ao olhar e à racionalidade, que enxerga 

o tempo improdutivo, experimentado pelos usuários do cinema, como safadeza e 

amoralidade. Sendo assim, quando o narrador evoca algum cheiro é mais para descrever 

a limpeza de determinado local, o cheiro azedo de água sanitária, do que uma 

possibilidade de excitação erótica. Longe disso, o cheiro que carrega seu Manuel faz 

parte da construção do espaço e também do seu próprio corpo como abjeto. 

 

Contribuem também para essa percepção de sujeira, de abjeção, do cinemão, como já 

dissemos, o escuro e o calor experimentados no local. Nesse sentido, o calor do espaço 

e dos corpos são também rejeitados por seu Manuel, ainda que para os usuários que 

experimentam o espaço gozosamente nem o calor e nem o forte cheiro de material de 

limpeza pareçam ser um problema. 

  

Por fim, o ambiente também é construído pela falta de diálogo com palavras e pelo 

excesso de sons pornofóbicos – gemidos dos filmes, dos usuários e das strippers – que 

parecem “canalizar toda para seus ouvidos”, o do seu Manuel, o que também incomoda 

em muito ao antigo lanterninha. 

 

Entretanto, a maior parte dos textos literários com os quais trabalhamos constroem os 

cinemas pornográficos como espaços darkroom. Entre esses muitos textos destacamos 

o livro Cinema Orly (1999), de Luís Capucho, o diário La intimidad (2015), de Roberto 

Videla, e El mendigo chupapijas (2005), de Pablo Pérez. 

 

Nesses textos, o espaço literário do cinema pornográfico é construído não através do 

olhar de um narrador que tudo ilumina e enxerga, ao contrário, os outros sentidos são 

convocados a não só descrever o espaço, mas também a relatar experiências com o 

espaço e com os outros personagens. É, portanto, pela multiplicidade sensorial dos 

corpos dos narradores e/ou personagens que se constrói os cinemas pornôs nesses 

textos literários. 
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Nessa perspectiva, coincidem os narradores de Videla, Capucho e Pérez. No diário de 

Videla (2015:54), o narrador, na entrada do dia “14 de mayo de 20...”, comenta que dentro 

dos cinemas pornôs os sentidos se ampliam, fazendo com que até mesmo uma mínima 

variação do ar seja rapidamente sentida. No livro de Capucho (1999:17), o narrador nos 

diz que dentro do cinema “os sentidos se aguçam”. 

 

Em Pérez (2005:22), o narrador nos diz que todo o seu corpo é “um jardim de 

sensibilidades”; um corpo, portanto, onde o olhar não é a principal forma de experimentar 

o mundo, mas que além disso também retira dos órgãos genitais, principalmente através 

do BDSM, a exclusividade do prazer erótico. Essas experimentações, entretanto, são, 

antes de tudo, a descoberta e o aprendizado das potencialidades eróticas e sensíveis do 

próprio corpo, como sugere, por exemplo, o narrador de Videla: 

Tenés un poco de miedo – ese miedo es una sombra en la sombra […]. No 
querías esto, pero lo incorporaste y te gustó, hiciste un aprendizaje de toda una 
vida para algunas cosas y de años, de meses, de minutos, para otras. Ahora te 
lanzás a la oscuridad y es hermoso no saber nada de nada (2015:59). 
 

A construção literária do cinema pornô recorre, portanto, majoritariamente ao olfato, não 

só para criar e descrever o espaço físico, mas também as relações que se estabelecem 

entre os sujeitos que experimentam esse espaço. O olfato, em consequência, não só 

compõe a percepção do espaço, como também a sociabilidade que se experimenta 

nesses lugares. 

 

As poesias de Perlongher (1991) e Sebreli (2015)163 são textos que constroem o espaço 

literário do cinemão a partir principalmente do olfato. Entretanto, ambos o fazem 

associando, através dos cheiros, a atmosfera dos cinemas pornográficos a espaços 

sagrados, paradisíacos, nupciais. Desse modo, há uma profanação, ou pelo menos um 

deslocamento, daquilo que se entende religiosamente por sagrado, paradisíaco ou 

nupcial. 

 

                                            
163 Sebreli e Perlongher são importantes nomes da antropologia e da sociologia argentina e brasileira; 
contudo, enquanto o último tem também uma vasta produção poética, o primeiro tem uma minguada obra 
poética. A poesia Eclair, portanto, como diz o próprio Sebreli (2015:447), é uma raridade dentro da sua 
longa bibliografia.   
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Ambos os escritores poetizam essa profanação recorrendo ao cheiro de elementos que 

são normalmente sentidos como abjetos, entretanto, transforma-os em potencializadores 

dos desejos que atravessam esses espaços. Assim, experimentamos e sentimos o 

cinemão Eclair164, de Sebreli, a partir do “incienso sagrado de orines y de semen” que 

compõe o espaço, construído também como “un jardin nocturno de lo tallos erguidos”, 

onde “siempre hay una mano que deshoja una corola”; enquanto em Perlongher 

percebemos o espaço tanto a partir do cheiro dos testículos dos personagens – “ese olor 

o racimo de bolas calcinadas” (1991:88) – quanto a partir dos cheiros paradisíacos que 

saem dos banheiros e “lambuzam” não só o espaço e os personagens, mas os próprios 

filmes que são exibidos. Nesse mesmo sentido, Modarelli diz em sua crônica que as 

bichas aprenderam em algum céu a fazer perfume a partir do suor da adrenalina. 

Yo creo que las maricas desheredadas de todo reconocimiento ascendemos a 
algún tipo de cielo donde aprendemos como alquimistas a hacer perfume con el 
sudor de la adrenalina, y miramos desde allá los conglomerados del mundo, y si 
desde esas mismas ciudades vulgares no nos apuntara al culo cada tanto alguna 
pingüe pija, de esas que hacen del dolor placer, nos transformaríamos en Nerón 
y las incendiaríamos (2016:57). 
 

O cheiro, como já dissemos, também descreve as relações que se estabelecem entre os 

sujeitos a partir do espaço do cinemão. Nesse sentido, tanto o narrador de Capucho, 

quanto as narradoras de Menstrual, em Una rata muerta e Continuadísimooooo, trazem 

percepções parecidas sobre como o cheiro do cinemão é desejado e bem quisto por 

alguns dos seus frequentadores. 

 

Em Menstrual, as narradoras não só estão interessadas em experimentar o espaço a 

partir dos cheiros que impregnam os seus próprios corpos – “me encantaba olerme el 

olor que me había quedado” (2008:133) –, como também se sentem sexualmente 

estimuladas com os cheiros da transpiração dos outros corpos – “el olor a macho 

transpirado para limpiarlo con la lengua” (2008:127).  

 

                                            
164 De acordo com Cozarinski (2006:72), o Eclair, atual Cine Lorca, era um cinema lumpen da rua 
Corrientes, que tinha uma péssima projeção e um péssimo sistema de som, onde entrava gratuitamente, 
para alegria dos seus frequentadores mais assíduos, qualquer soldado uniformizado que estivesse 
interessado em experimentar eroticamente o espaço. Essa prática também foi adotada em cinemas pornôs 
brasileiros, como mostraremos adiante. 
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Nesse mesmo sentido, Capucho nos conta sobre como o “bafo de caralhos”, o “cheiro de 

pau sujo”, de fumaça de cigarros, de mijo e de pau duro constroem uma “atmosfera 

pesada, fedida e suja” que paira sobre o cinema pornô, mas que é desejada pelos 

frequentadores do Orly como parte do erotismo do cinemão. No trecho “A atmosfera 

pesada, fedida e suja do Orly era nossa. Durante horas ficamos sentados ali, nos 

beijando, nos pegando e conversando baixinho” (1999:82), podemos perceber como o 

cheiro do Orly é não somente um potencializador sexual, mas também uma possibilidade 

de reconhecimento espacial, de familiaridade e até mesmo de encontros menos 

orgiásticos. 

 

O olfato, portanto, é um recurso repetidamente utilizado pelos textos analisados para 

descrever o espaço físico e o encontro com os outros corpos. Nesse sentido, podemos 

apontar ainda para os textos de Videla (2015:42), que em seu diário diz ser possível sentir 

dentro dos cinemas pornôs o cheiro da adrenalina do desejo e do medo; Lemebel 

(2001:17), que se interessa pelos cheiros das axilas e dos desodorantes; e Modarelli 

(2016:44), que diz que o sexo para ele só encontra seu momento quando envolto em um 

cheiro ácido.  

 

Em Cinema Orly, a tela onde são exibidos os filmes ocupa um lugar importante na 

construção do espaço, não só pelo fato das pessoas transarem ao ritmo dos filmes 

exibidos, mas também por ela funcionar "como um imenso abajur" (1999:25), produzindo, 

portanto, zonas de claridade, penumbra e escuridão, ou, como já argumentamos, 

geografias de prazer dentro dos cinemas. Nessa perspectiva, os filmes também 

constroem espaços. Os usuários dos cinemões, portanto, como vagalumes que são, 

habitam o espaço dos cinemas sempre em diálogo com essa luz, que ao mesmo tempo 

que produz desejo, agencia também as práticas eróticas possíveis, a depender 

principalmente da quantidade de luz que incide sobre o espaço. 

 

Em Baba de caracol en terciopelo negro, como já mostramos, são os personagens dos 

filmes de kung-fu que assistem ao verdadeiro filme que é experimentado na plateia; 

consequentemente, a principal forma de recepção dos filmes se dá pela audição. Nesse 
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sentido, o fato dos filmes exibidos não serem pornográficos parece-nos ser uma das 

causas do pouco interesse visual da plateia em relação ao filme.  

 

São, portanto, os sons dos golpes de karatê de Bruce Lee que compõem, juntamente 

com os gemidos do “promíscuo malabarismo erótico” chileno, a trilha sonora que ocupa 

o espaço e que potencializa eroticamente os corpos que transitam no cinema, como 

podemos perceber abaixo.  

Entonces la banda sonora es el crujido de los asientos; una coral de seseo o 
pequeña gimnasia promiscua en el jiujitsu de los dedos. En contraste con la 
gimnasia de la coreografía karateca doblada por la cadena de manuelas, mano 
con mano, golpe a golpe, beso a beso, saltos mortales del chino que reproduce 
en menor escala el chorro ligoso que dibuja el aire con su trapecio seminal 
(2001:17). 
 

Além disso, os cinemas pornôs literários também são construídos a partir da relação que 

os personagens estabelecem entre si em torno da ausência ou não de palavras. Dessa 

forma, a ausência de palavras colabora, como já dissemos, com a comunicação através 

das outras potencialidades do corpo.  

 

Em Cinema Orly, por exemplo, o narrador, repetidas vezes, se refere a não comunicação 

por palavras ora como parte da filosofia, ora como parte da fantasia mágica do cinemão, 

o que não só favorecia o anonimato e potencializava os encontros eróticos, mas também 

simplificava a comunicação, como podemos perceber nos seguintes trechos: 

No Orly, se é que havia alguma filosofia, não havia nenhum discurso em palavras. 
Havia um clima. Havia uma ideia na volúpia da atmosfera (1999:20). 
 
Mamava-o indefinidamente, sentindo um prazer incomparável. Ele e eu não 
dizíamos nada. Não desfazíamos a fantasia mágica com nenhuma palavra. Às 
vezes, ele punha os braços por sobre mim, enfiava o dedo no meu cu e sentia 
que ele penetrava todo o meu corpo (1999:25). 
 
Gostava desse anonimato, achava-o até mesmo justo, o sexo apenas pelo sexo 
(1999:29). 
 

Entretanto, isso não significa que os encontros se mantenham sempre no anonimato, 

ainda que quase sempre eles se iniciem dessa forma. Em Un año sin amor, por exemplo, 

Pablo em dois trechos nos relata momentos em que conversou com o recém-conhecido 

parceiro logo depois de um encontro sexual sem palavras. Assim nos conta o narrador: 

Disfruté bastante, e incluso pude acabar, creo que porque el tipo tenía un súper 
buen culo que me dio morbo. Cuando salimos del baño me gastó una hora con 
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su conversación. El ácido que se había tomado en Berlín, con lujo de detalles y 
que le había pegado mal. Yo, mientras tanto, pensaba en cómo sacarme a ese 
pesado de encima y así poder ir a dar una vuelta para encontrar a alguno que me 
cogiera a mí. Pensaba también en un posible futuro reencuentro con el grandote 
y si no me contaría otra de sus experiencias con la droga en otra ciudad y cuando 
se le haya acabado el rubro drogas, ¿tendría alguna otra cosa que contar? Creo 
que no. Me dio su número, y creo que lo voy a llamar más por curiosidad que por 
otra cosa (2012:303). 
 
El domingo pasado fui al cine Equix, creo que quisieron llamarlo “Equis” y se 
equivocaron. Allí conocí a un chico bastante robusto, aindiado y muy morboso. 
Después de coger me dijo que tenía en mente un guion para televisión y me lo 
contó, personaje por personaje, conflicto por conflicto, no paró de hablar 
(2012:1256). 
 

Os narradores de Capucho e de Pérez parecem alinhados quando sugerem que a 

comunicação por palavras não só quebra a mágica do cinema pornográfico, como 

também impossibilita ou dificulta os encontros eróticos. Nesse mesmo sentido, assim 

como em Pérez (2012), onde os encontros com palavras geralmente depois do sexo 

estão marcados quase sempre pelo fracasso e/ou rejeição, como podemos inferir a partir 

das citações anteriores, em Cabrera Infante (2005), a excitação erótica também costuma 

desaparecer com a troca de palavras e com a saída dos cinemas, com a passagem do 

escuro à luz, o que parece indicar o ressurgimento das normatizações da vida diurna e 

racional quando há o rompimento das territorializações que compõem os espaços 

darkroom, como podemos ver abaixo. 

Así, cuando sonó la coda y acabó la película, éramos como amigos y salimos 
juntos - pero sufrí una decepción. El glamour existente en la sala semioscura (era 
el cine América con su cielorraso de falso planetario y había siempre una media 
luz añadida a las luces y sombras de la pantalla) desapareció en cuanto 
estuvimos en la calle, expuesta a la cruda luz eléctrica. [...] Ya habla en su voz 
del cine algo fañoso pero ahora era definitivamente voz de boba. Era una morona. 
[...] Además caminando (porque seguí caminando con ella: no la iba a dejar sola 
abruptamente, además entonces yo no era despiadado con las mujeres: ni 
siquiera sé serlo todavía) me dijo que su hermano se llamaba Miguel Míguez y 
que estudiaba bachillerato. Sucedía que yo tenía. un amigo (no demasiado amigo 
porque no estaba en mi año sino en uno superior) que se llamaba Miguel Míguez 
y no iba a haber dos aliterantes Miguel Míguez estudiando en el Instituto de La 
Habana al mismo tiempo: sería llevar la coincidencia onomástica demasiado lejos 
(2005:56). 
 

No entanto, para a narradora de Crónica del hombre bola, de Menstrual (2008), ainda 

que dentro das salas de exibição a falta de palavras seja parte significativa do jogo 

erótico, o hall de entrada pode funcionar como um “clube social”, se não para todos que 

usam o espaço, pelo menos para os frequentadores mais assíduos e para os que 

trabalham no local, especialmente, os michês e as prostitutas. Nesse sentido, podemos 
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recordar o conto Paraíba (1975), de Damata, que está construído como um longo diálogo, 

ou quase um monólogo, entre dois michês pernambucanos. Sobre a sociabilidade no hall 

de entrada, diz Menstrual: 

sobre ese sillón para tres, las mariconas charlábamos animosamente cuando la 
noche nos dejaba sin la posibilidad de eróticos roces. O cuando alguna 
mariconchi con suerte se terminaba de comer un jugoso y rico pedazo de carne, 
iba y depositaba su ano vapuleado sobre el nada esponjoso banco de cuerina 
(2008:121). 
 
Me reí y me di cuenta de que si bien una iba a ese lugar a hacerse coger como 
una perra, también tenía mucho de club social. Entre pija y pija charlábamos, 
tomábamos cerveza, y a veces hasta se hablaba de política, de educación o de 
lo que saliera (2008:122). 
 

Voltando à parte de dentro das salas pornôs, onde se não é nula, pelo menos é escassa 

a comunicação por palavras, cabe também ao tato a leitura do espaço e o diálogo com 

outros corpos. Nesse sentido, a perda do distanciamento que a visão quase sempre 

impõe torna os encontros mais próximos dos corpos, das intensidades, dos afetos e dos 

prazeres. Assim, como sugere a narradora de Clarice Lispector, do conto Por Enquanto, 

do livro A Via Crucis do Corpo (1998c:46): "Com a ponta dos dedos não se brinca. É pela 

ponta dos dedos que se recebem os fluídos". 

 

Há, entretanto, uma necessária aprendizagem, a partir do escuro, sobre o corpo e suas 

potências. Isso significa que os recém-iniciados nos espaços darkroom aprendem, como 

consequência das suas experiências nesses locais, novas formas de percepção e de 

comunicação a partir dos outros sentidos. Em La intimidad, por exemplo, o narrador nos 

conta sobre as dificuldades iniciais com a perda da visão e o uso do tato no encontro com 

os outros corpos. 

Me cuesta habituarme al tacto, quiero decir reconocer solamente por contacto. 
Por ejemplo al acariciarle el brazo no sé al principio si es un brazo o son dos, o 
sea si hay alguien cerca de él, otro tipo, lo que es posible en esa noche total. No, 
no hay otro y el brazo es grande y fuerte. Empezamos un toqueteo cauto, de 
ciegos, que se interrumpe porque lo llaman por celular. (2015:11). 
 

Quanto ao paladar, como já dissemos, ele pode também nos ajudar tanto na localização, 

quanto na composição espacial, entretanto, ele é acionado literariamente sobretudo 

quando se trata de imaginar e escrever sobre o encontro entre os corpos. Em Baba de 

caracol en terciopelo negro, o paladar e o sexo oral são, por exemplo, uma forma de 

encontro que é, primordialmente, uma antropofagia desesperada do outro, que serve 
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principalmente para digerir o terror e as neuroses da rua e do mundo fora dos cinemas 

pornôs (2001:18). Como sugere o cronista, 

Quizás el revelado en tecnicolor de esta última escena, recrudezca la sombra de 
una cabeza hundida en la entrepierna de algún oficinista apurado, coagulando en 
la oscuridad su stress de grafito y neuras familiares. Toda una terapia Metro 
Golden Mayer como gigantesco desagüe de tensiones (2001:18). 
 

Em Cinema Orly, o paladar é não só uma possibilidade de reconhecimento do outro e 

das relações mediadas pelo cinemão – por exemplo, quando o narrador fala sobre o 

triângulo entre ele e outros dois personagens, usando como ponto de partida para 

descrever essas relações o sabor de alho do pau de um deles (1999:32) –; mas é 

sobretudo uma possibilidade de epifania amorosa, como podemos perceber no seguinte 

trecho: 

Seu pau também era daqueles que babam interminavelmente aquela gosma 
lubrificante e salgada. Eu adorava. Achava aquilo a sua seiva, seu sumo. 
Enquanto degustava seu sabor, sentado nas poltronas do Orly, e outros paus 
eram também mamados ao nosso redor, era tomado por um sabor íntimo que 
chamava de amor. [...] O amor é um sentimento absolutamente solitário e 
mamando o pau do meu namorado, naquele cinema sob o abajur que era o filme 
erótico, eu estava amando (1999:94). 

 

Por fim, no livro El mendigo chupapijas, o paladar é tanto a memória das paixões 

desenfreadas experimentadas nos cinemões, quanto a escassa compaixão cristã diante 

dos mendigos que ocupam as entradas das igrejas portenhas. Nesse sentido, o mendigo 

chupa-picas não só mata a fome nos “banquetes de pijas de todos los sabores y tamaños” 

(2005:44), mas também recorre à memória dessas noitadas quando sente fome e pede 

inutilmente esmolas nas portas das igrejas, como podemos inferir no trecho abaixo. 

El mendigo disfruta de las pijas que chupa, como si fueran panes, salchichas, 
chorizos o morcillas. Ante la miseria y el hambre se da banquetes de pijas de 
todos los sabores y tamaños. Pijas agrias, dulces y saladas, pijas sucias, con 
esperma o con gusto a culo. El mendigo pierde la cuenta de las pijas que chupa, 
pero a su vez tiene una vaga reminiscencia de todas. Cuando pide limosna en el 
portal de la iglesia, los sabores de pijas indiscriminados vuelven a su boca y 
sacian su hambre durante el día, o saborizan los restos de comida que encuentra 
en la basura durante la noche, a la hora de cierre de los restaurantes (2005:44). 
 

Os cinemões literários, no entanto, são espaços construídos como lugares que já 

fecharam ou que estão prestes a desaparecer, como em Cinema Orly, El mendigo 

chupapijas, Cine Privê, Palacios Plebeyos e Corazón de cine porno. Por isso, recorremos 

a esses espaços literários também para pensarmos como esses textos, entendidos e 
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lidos como ars erótica, nos ensinam a fazer amor, a obter prazer, a dar prazer e/ou a 

maximizar e intensificar o prazer (Foucault, 2012:60). 

 

Pensados conjuntamente, os diversos livros abordados nos ensinam uma outra forma de 

explorar as potencialidades do corpo e do espaço, que passa necessariamente pela 

desterritorialização das normatividades espaciais e corporais. Essa constelação de textos 

nos convoca, portanto, a uma aprendizagem dissidente dos corpos e dos prazeres.  

 

Assim, iniciamos nossa aprendizagem com os relatos de ocupação e profanação dos 

remotos palácios cinematográficos de Videla e de Capucho, que abordam o antigo e o 

atual uso do espaço físico, assim como descrevem também os atuais usuários desses 

cinemas, como podemos perceber nesses dois trechos: 

Cerca del Café Brahma en San Pablo hay un enorme cine, al que concurrían las 
familias tradicionales en la primera mitad del siglo XX. Ahora es un desierto XXX, 
casi vaciado, con pocas filas de asientos sueltos en medio de la nada, una platea 
titanic inclinada donde se pasean los brasileiros acuciados (VIDELA, 2015:52). 
 
O Cinema Íris é bem velho e chique e, na sua época áurea devia ser frequentado 
por gente fina. Agora, era ambiente de puta, bandido, travesti e gente como eu 
(CAPUCHO, 1999:58). 
 

Consequentemente, aprendemos sobre a importância do escuro para a 

desterritorialização do dispositivo do olhar, assim como para incrementar a potência dos 

outros sentidos e para fazer do nosso corpo “um jardim de sensibilidades” (Pérez, 

2005:22), mas, principalmente, experimentamos a possibilidade do escuro como potência 

erótica, como nos relata Capucho (1999) e Modarelli (2016): 

Alimentavam meu fogo homens que vislumbrava nos cantos mais escuros do 
cinema, no banheiro ou na penumbra das poltronas com seus olhares sensuais, 
luminosos, molhados. Com seus paus crescidos, guardados ou à mostra numa 
perna de short levantada, numa braguilha aberta, numa bermuda arriada até os 
joelhos, sensuais, luminosos, molhados (1999:46). 
 
No hubo oscuridad que iluminase mejor la vida de mi carne que aquella que nos 
cobijaba a las maricas en los cines triple x de Buenos Aires, donde 
desesperábamos por el chongo (2016:41). 
 

Assim, aprendemos não só a jogar eroticamente com o movimento dentro dos cinemas, 

mas também a fazer o xadrez e a dançar na escuridão tecendo campos de desejo e 

geografias de prazer. Nesse sentido, Videla acrescenta à circulação erótica no escuro 
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referências que nos aproximam de um devir-animal selvagem, enquanto Menstrual nos 

descreve sobre como a partir do seu corpo vão se desenhando territórios de prazer. 

En el mundo gay reina la ley de la selva, los movimientos son casi una danza 
oriental: en cámara lenta uno se desplaza sin ruido y sin brusquedad, como dicen 
debe hacerse en un safari, pisando con cuidado, los ojos muy abiertos tratando 
de distinguir en las sombras el brillo de unos ojos, la altura, un perfil atrayente 
contra la pantalla iluminada. Luego habrá violentos pero controlados estallidos, 
muy breves: zarpazos, gruñidos, cinchadas, desgarramientos, caídas. Algún raro 
beso (VIDELA, 2015:15-16). 
 
Me quedé como siempre al costado de las butacas parando el culo para que me 
vieran, algunos se hacían la paja mirando la película, otros se sentaban 
disimulados como perro que se lo están cogiendo al lado de alguien solitario para 
libarle la verga, atrás se armaban orgías improvisadas de tipos viejos entregados 
a lo que toque (MENSTRUAL, 2008:131-132). 
 

Aprendemos também a transformar tanto o tempo do entretenimento cinematográfico, 

quanto o tempo produtivo, em tempo de prazeres orgiásticos. O narrador de Capucho, 

por exemplo, nos diz que dentro do Orly estavam todos alheios ao dia e ao céu, estando 

o tempo marcado pelas “maravilhosas fodas focalizadas bem de perto, pau e boceta que 

nos suava o peito” (1999:93). Assim, ele nos relata o tempo que permanecia no cinema: 

Eu entrava no cinema quando abria e não tinha hora para sair. Se não 
tivesse o que fazer podia ficar até fechar. Era viciado na adrenalina que a 
excitação me provocava. Nesses dias chegava antes mesmo de começar 
o filme, quando a atmosfera ainda não estava impregnada pelo bafo de 
caralhos (1999:71).  
 

Dentro dessa sociabilidade orgiástica, de acordo com Videla (2015:61), tudo está para 

ser conhecido, explorado, experimentado e inventado; desse modo, as estatísticas e a 

racionalidade pouco ajudam a entender esse espaço físico. Seguindo a Pérez 

(2012:244), é preciso, portanto, esquecer a razão para experimentar selvagemente o 

cinemão. 

Hay que saber cómo. Cómo abrazar, cómo acercarse, mirar, oler, hay que 
entender cómo no ser rechazados, qué hacer para no ser empujado/apartado / 
basureado/negado, con qué ritmo, cúando. Hay que saber arriesgar, ceder, 
resignar, halagar, pelear, insistir, sabiendo que antes o después se consiguen 
ciertas cosas. Hay que intuir, percibir, potenciar, destruir. Inventar, eso es, 
inventar (VIDELA, 2015:61). 
 

Com essas textualidades vislumbramos também, ainda que muito brevemente, a 

possibilidade de experimentar eroticamente com as múltiplas diferenças corporais. Nesse 

sentido, tanto através da tragédia de Menstrual (2008:121), quanto através da excitação 

erótica de Pérez (2005:53), percebemos, por exemplo, o corpo de pessoas 
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discapacitadas como parte do circuito erótico do cinemão. Falaremos mais sobre esses 

corpos no próximo capítulo.  

 

Entretanto, tão importante quanto aprendermos a gozar com a diversidade corporal é 

também percebermos que as práticas sexuais de um determinado sujeito não implicam, 

compulsoriamente, uma determinada identidade sexual. Assim sendo, tanto através da 

literatura, quanto através das etnografias analisadas, percebemos que os cinemas 

pornôs são regularmente frequentados por homens cisgêneros que eventual ou 

constantemente têm relações sexuais com outros homens por dinheiro ou não, mas que 

não se entendem como homossexuais. 

 

Já abordamos essa realidade através dos michês do conto Paraíba (1975), de Damata. 

Nesse mesmo sentido, o narrador de Videla (2015:32), que se entende como 

homossexual, assim nos relata o encontro com um outro homem que se entende como 

heterossexual: “dice ser casado y que le gusta que lo cojan para calentarse mucho y 

después poder coger a su mujer”. 

 

Com esses textos, aprendemos também a obter prazer com o cheiro do espaço e dos 

nossos corpos e secreções, assim como também experimentamos gozar ao som dos 

chutes e socos de Bruce Lee, ademais, aprendemos a dispensar as palavras na 

conquista erótica, como podemos perceber através do narrador de Capucho: 

Normalmente, não esperava que ninguém me fizesse sinal ou se sentasse a meu 
lado para começar um boquete. Gostava de andar em torno da concentração de 
poltronas procurando homens disponíveis que me agradassem. Não era raro que 
o cara me rejeitasse num trejeito quando me aproximava. Acho que eu era uma 
bicha muito fácil (1999:60). 
 

Além disso, nessa via crucis do conhecimento do espaço, do próprio corpo e do corpo do 

outro, experimentamos com esses textos literários não só a superação dos limites da 

monogamia, através de práticas orgiásticas, mas também experimentamos atividades 

sexuais que são normalmente entendidas como inapropriadas ou fetichistas, a exemplo 

do golden shower, do fist-fucking e do BDSM, como nos relata o narrador de Pérez: 

Hoy llamé varias veces a Pablo, otro chico que conocí el domingo pasado en el 
cine Edén. Su teléfono está siempre en línea de fax. Esa noche nos encerramos 
en un escusado, me meó en la cara y me entraron unas gotas de pis en la boca. 
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Más tarde acepté ir a su casa pensando que tenía ganas de pegarme, pero no: 
me sorprendió con su ternura, buscaba mi abrazo, el calor de mi cuerpo. La cara 
de hijo de puta que tenía en el cine mientras me obligaba a chuparle la pija a 
cualquiera, en su cama se volvía un rostro fuera de lo común, era un bebé, era 
un monstruo, era un dios... (2012:790). 
 

Podemos falar também sobre como os personagens desses textos profanam a 

privacidade do sexo através de práticas realizadas em público, assim como também 

solicitam privacidade quando fazem as cabines dos banheiros, segundo expressão do 

narrador de Videla (2015:26), funcionarem como quartos privados. O que faz com que o 

sexo em público não seja uma nova norma dentro desses espaços, mas uma escolha 

pelo gozo compartilhado. 

 

Através desses textos podemos também vislumbrar formas de organização e de 

resistência frente à violência, seja ela policial ou não. Nesse sentido, a crônica de 

Lemebel nos relata brevemente como os usuários do cine Nagasaki se organizaram para 

expulsar e levar presos àqueles que tentam meter medo e/ou chantagear outros usuários, 

como podemos perceber nesse trecho: 

cuando aparece un cafiche haciéndose pasar por paco de civil para meter miedo 
y sacar plata, lo mandamos preso. Esa es la ley de este cine y cada uno se cuida 
la retaguardia (2001:17). 
 

Aprendemos também, com algumas dessas textualidades, a dar e a maximizar o prazer 

ao adorarmos o corpo do outro como se fosse o próprio corpo de Deus. Diferentemente 

da adoração romântica da mulher, que a colocava em um pedestal e sublimava seu 

corpo, sua voz e suas experiências, experimentamos nesses textos uma adoração carnal 

e erótica que percebe e provoca as potências do corpo do outro com devoção religiosa, 

como podemos perceber nesse trecho de Capucho: 

Antes de beijar um homem, achava que vê-lo nu, aberto, os pelos amaciando a 
atmosfera, saco e pau escancarados junto ao tufo de pentelhos, era encontrar 
Deus. Depois achei que Deus fosse beijar um homem: logo o Orly era mesmo 
para mim uma religião. Tinha os caras que não gostavam de beijar. Perdia-me, 
então, nas igrejas que eram os seus paus e rezava um boquete com um dedo 
enfiado no cu. Às vezes, era mesmo ajoelhadas, entre as pernas de um bofe na 
poltrona, em posição de adoração, que as bichas se esmeravam em seu papel. 
Achava essa posição muito audaciosa [...] embora, dado o contexto do Orly, isso 
não faça nenhuma diferença (1999:73). 
 

Por fim, interessa-nos ainda entender, a partir dos textos literários, quais 

monstruosidades podem ser produzidas sobre o corpo quando a razão dorme e quais 
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podem ser produzidas quando a razão é tomada como modo exclusivo e/ou principal de 

organização e interpretação da realidade. 

 

Nesse sentido, diríamos que quando a razão adormece a principal monstruosidade 

experimentada é a produção, em termos deleuzeanos, de corpos-sem-órgãos; ou seja, 

corpos povoados de multiplicidades (2011:57) e de jardins de sensibilidades, sobre os 

quais falaremos mais no próximo capítulo. Corpos e espaços, portanto, onde o dispositivo 

do olhar não domina ou se sobrepõe aos outros sentidos, mas, ao contrário, onde nos 

experimentamos e nos abrimos a novas conexões, que pressupõem uma aprendizagem 

sobre os desejos e os prazeres através de, como afirma Deleuze (2012:25), novos 

agenciamentos, circuitos, conjunções, superposições, distribuições, desterritorializações, 

etc. 

 

Assim, a possibilidade se não de adormecer a razão, mas de pelo menos situar a razão 

no corpo inteiro, e não somente na cabeça ou nas ideias, de acordo com o que lhe 

convêm ou não (Silvestri, 2017), é em Corazón de cine porno (2009), de Menstrual, 

justamente a capacidade de experimentar um cinema pornô como um espaço darkroom, 

como podemos inferir no trecho abaixo. 

Maravillada con semejante novedad, me la leí de pe a pa sin perder ningún 
detalle. Asombrada y excitada, no podía creer lo que leían mis ojos. Me pareció 
más fantasía que realidad, pero igual me quedó la duda. Uno de los cines donde 
más se había detenido el cronista era el Cine Plus, ubicado sobre la calle Rioja, 
justo al lado de la bailanta Latino Once. Me quedó volando por la cabeza, y sobre 
todo por la bragueta, la nota que había leído, y ya que era del Oeste y viajaba 
diariamente a la Capital, pensaba tomar coraje para meterme a ver qué pasaba 
realmente en ese cine porno. Varias veces miré de lejos la pedorra sala. Pasaba 
por enfrente, pasaba por la misma vereda y nunca me animaba. Me sentía sucia, 
perversa, pajera... Hasta que un día mi cuerpo debatió con mi mente sus 
necesidades y salió ganando. Corría el año ’96. Cuando entré, saqué la entrada 
con la cabeza baja y empecé a ver que había más de un tipo deambulando por 
el lugar (2009).  
 

A grande monstruosidade parece ser, portanto, a possibilidade de experimentarmos a 

vida, os prazeres, os corpos e os afetos de forma mais livre, ou pelo menos de forma 

menos vigiada e/ou controlada. É isso que amedronta a biopolítica, a Igreja, o Estado e 

outras instituições macropolíticas, mas também parte da arte, da literatura (canônica), da 

educação (formal), etc. 
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Da outra forma, ou seja, quando tomamos a razão como modo exclusivo de organização 

e/ou de interpretação da realidade, podemos dizer que há tanto uma maior iluminação, 

ou melhor, uma maior vigilância, controle e punição sobre os corpos, assim como também 

há um incremento nas paixões tristes e na produção de corpos doentes. A razão como 

projeto de legislação e de interpretação da realidade causou, como mostramos a partir 

de Bauman (1997), grandes monstruosidades, como os grandes crimes contra a 

humanidade; assim como políticas de silenciamento e sonhos de extermínio dos sujeitos 

e dos espaços dissidentes. Por isso, nesse projeto, voltamo-nos ao escuro do nosso 

tempo para repensarmos, a partir dos corpos dissidentes, o presente, as reverberações 

e as fissuras desse projeto político-filosófico de iluminação. 
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3. SUBJETIVIDADES DARKROOM: OS TRÊS MILHÕES DE PERVERSOS 
 

Ya no hay análisis social que pueda prescindir de los 
individuos, ni análisis de los individuos que pueda 
ignorar los espacios por donde ellos transitan (AUGÉ, 
2000:65-66). 
 
no eran fanáticos del cine sino amantes de los 
espectadores (CABRERA INFANTE, 2005:61). 
 

Libertino, imoral, devasso, anormal, degenerado, perverso, homossexual, fetichista, 

parafílico, promíscuo. Dos antigos libertinos às medições de grau de normalidade dos 

parafílicos e dos promíscuos, a máquina discursiva da modernidade não cansou de 

esquadrinhar, classificar e nomear os sexos e as práticas eróticas; o que levou ao 

surgimento e à reformulação de uma infinidade de novos tipos médicos, cuja finalidade 

era, e continua sendo, interpelar, iluminar e normalizar corpos cujas performatividades 

não servem nem aos papeis normativos de gênero, nem às funções procriadoras.  

 

Nesse sentido, como aponta Foucault (1985:43), o que antes era considerado uma 

prática interdita passou a funcionar como uma personalidade específica, que agora tinha 

um passado, uma história, uma infância, um caráter, uma forma de vida, uma fisiologia 

própria, que era preciso desvendar para sujeitá-la a um “tratamento”. Sob o signo da 

enfermidade, os novos desviantes são tornados visíveis não como sujeitos, mas como 

objetos de uma ciência e de uma biopolítica não só cisheteronormativa, como também 

eugenista e racista. Como resume Leomir Cardoso Hilário (2012:308), a ciência 

transformou práticas moral e religiosamente condenadas em objetos de estudo científico, 

com a finalidade não só de normalizar e melhor controlar os sujeitos, como também de 

transformar o corpo improdutivo em instrumento de trabalho eficaz. 

 

Antes do acender das luzes da modernidade, de acordo com Foucault (1985:10), os 

“anormais” eram expulsos, negados e reduzidos ao silêncio. Eles não somente não 

existiam, como não deviam existir e diante de uma mínima manifestação deveriam 

desaparecer. O sonho de extermínio funcionava como “condenação ao desaparecimento, 

mas também como injunção ao silêncio, afirmação de inexistência e, consequentemente, 

constatação de que, em tudo isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem para 
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saber”. Luiz Mott (1987:30) aponta, por exemplo, que era costume, na França e em outros 

países da cristandade ocidental, queimar o processo e qualquer outro registro dos 

condenados por crimes/prazeres nefandos. Assim como nossos corpos, nossa memória 

também deveria virar fogo e poeira. Podemos conjecturar, então, que o corpo vagalume, 

em sua pequena e ardente luz anal, guarda em sua memória não só as recordações das 

labaredas das grandes fogueiras, mas também as lembranças das grandes luzes da 

ciência que não cessam de nos interpelar a partir de recorrentes sonhos de extermínio. 

 

Com a modernidade, entretanto, há uma explosão discursiva que, na medida em que 

transformou práticas sexuais em infinitas identidades abjetas e extermináveis, favoreceu 

também, como efeito não desejado, a formação de resistências165. Apesar disso, somos 

ainda os três milhões de perversos sugeridos por Guattari (1981) e, nesse mesmo 

sentido, ainda nos encontramos não só no banco dos réus, mas também nos divãs e nos 

microscópios médicos166.  

 

3.1. Perversões e processos de subjetivação no cine(mão) 

 
POR QUÉ SEREMOS TAN HERMOSAS...  
Por qué seremos tan perversas, tan mezquinas (tan 
derramadas, tan abiertas) […] 
Por qué seremos tan sentadoras, tan bonitas […] 
cuando todos nos sienten 
(o sea, cuando nadie nos escucha) 
Por qué seremos tan pizpiretas, charlatanas 
tan solteronas, tan dementes […] 

                                            
165 Através do conto O Alienista (1882[2017]), de Machado de Assis, podemos perceber como a medicina, 
através de uma explosão discursiva e de um objetificação desses sujeitos, se apropriou dos corpos e 
comportamentos considerados desviantes, transformando-os em doentes; do mesmo modo, também 
podemos perceber como isso favoreceu o surgimento de uma resistência que aparece não só na figura de 
um "grande líder", como o barbeiro Porfírio, mas também nos pequenos deslocamentos produzidos pelos 
próprios pacientes nas práticas terapêuticas da Casa Verde, a "Bastilha da razão humana" (2017:13). 
166 A liminar do juiz federal Waldemar Cláudio de Carvalho, em 15 de setembro de 2017, que autoriza o 
tratamento e a pesquisa da homossexualidade como doença, assim como o não avanço da 
despatologização das identidades trans e travestis, recorda-nos que as dissidências de gênero e 
sexualidade nunca saíram efetivamente do banco dos réus, mas além disso nos recorda também que os 
direitos conquistados pelos grupos LGBTs, como também aponta o trabalho de Colling (2015), estão 
sempre à mercê dos ocupantes do poder do momento, podendo facilmente serem suprimidos. Como 
resume Lee Edelman (2014:2498), “ninguna categoría histórica de la abyección nunca es simplemente 
obsoleta. Se atiene más bien a su latencia, afectando a las significaciones subsiguientes, siempre 
disponible, siempre a la espera de ser movilizada nuevamente”. Sobre a sentença, consultar: 
<https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/juiz-federal-do-df-libera-tratamento-de-homossexualidade-
como-doenca.ghtml>. Acesso em 17 de outubro de 2017. 
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Por qué seremos tan disparatadas y brillantes 
abordaremos con tocado de plumas el latrocinio […] 
Por qué seremos tan despatarradas, tan obesas 
sorbiendo en lentas aspiraciones 
el zumo de las noches peligrosas 
tan entregadas, tan masoquistas, […] 
Por qué seremos tan gozosas, tan gustosas 
que no nos bastará el gesto airado del muchacho, su 
curvada muñeca: 
pretenderemos desollar su cuerpo 
y extraer las secretas esponjas de la axila 
tan denostadas, tan groseras 
Por qué creeremos en la inmediatez, 
en la proximidad de los milagros […] 
Por qué seremos tan superficiales, tan ligeras 
encantadas de ahogarnos en las pieles 
que nos recuerdan animales pavorosos y extintos, 
fogosos, gigantescos. 
Por qué seremos tan sirenas, tan reinas 
abroqueladas por los infinitos marasmos del 
romanticismo 
tan lánguidas, tan magras […] 
tan nauseabunda, tan errática 
(PERLONGHER, 1994:53-55). 

 
A modernidade interpelou os corpos e as sexualidades com base em um duplo 

movimento: a sujeição da sexualidade à sua função procriadora e a medicalização, 

psiquiatrização e criminalização de toda sexualidade que não servia à função procriadora; 

o que transformou, como explica Foucault (1985:10), o quarto dos pais no único lugar 

legítimo da sexualidade reconhecida. Além disso, essas duas formas de interpelação se 

apoiavam na ideia de ameaça do futuro da sociedade e das crianças.  

 

Seguindo a Georges Lanteri-Laura (1994:21), podemos dizer que essa "ideologia de 

gênero", que toma a reprodução da espécie, associada ao casamento religioso, como 

única justificativa para a sexualidade, se fortaleceu na Europa e se impôs aos outros 

povos, principalmente, a partir do Concílio de Trento (1542-1563). Dessa forma, tudo que 

não conduz diretamente à reprodução tornou-se pecaminoso, o que incluiu, sobretudo, o 

prazer. A modernidade, sob os olhares dos microscópios e divãs, não se afastou 

completamente dessas ideias, ao contrário, transformou o pecado em doença. 

 

Essa forma de organização da vida e de interpelação dos corpos segue funcionando hoje, 

através do que Lee Edelman (2014) chama de futurismo reprodutivo, o qual toma a 
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infância e a criança cisgênera e heterossexual como um marco político regulatório que 

reprime e exclui tudo aquilo que não visa ao futuro e à reprodução do mundo 

cisheteronormativo167. Como resume Edelman (2014:85), o futurismo reprodutivo impõe 

“un límite ideológico al discurso político como tal, preservando en este proceso el 

privilegio absoluto de la heteronormatividad al hacer impensable la posibilidad de una 

resistencia queer”. Desse modo, a saída a essa invocação da criança “normal”, como 

emblema de valor inquestionável do futuro, que sacrifica inclusive as “crianças queer” 

(2014:567)168, se daria a partir da escolha de: 

no elegir al Niño como imagen disciplinaria del pasado Imaginario, o como el lugar 
de una identificación proyectiva con un futuro que es siempre imposible. La 
queeridad que proponemos, en palabras de Hocquenghem, "ignora la sucesión 
de las generaciones como etapas hacia una vida mejor. No sabe nada del 
sacrificio de ahora para las generaciones futuras... sabe que la civilización es, por 
sí sola, mortal" (2014:611). 
 

Assim sendo, Foucault (1985:99-100) descreveu quatro grandes conjuntos estratégicos 

da modernidade que desenvolveram dispositivos biopolíticos específicos de saber e 

poder a respeito do sexo: a histerização e a patologização do corpo da mulher; a 

pedagogização do sexo da criança, que se manifestava principalmente na guerra contra 

                                            
167 Os muitos direitos negados aos dissidentes de gênero e sexualidade são um exemplo dessa visão 
cisheteronormativa do futuro. Quando pensamos essa discussão no marco da criança e da infância, 
percebemos muito facilmente que nem todos têm os mesmos direitos; por exemplo, a proibição ou a não 
permissão de adoção por LGBTs se organiza muitas vezes em torno da garantia do futuro cisgênero e 
heterossexual da criança. Nesse mesmo sentido, como recorda Colling (2015:81), em Portugal, as 
mulheres lésbicas inférteis solteiras ou casadas não têm o direito à reprodução medicamente assistida, 
que é garantida pelo Estado português às mulheres heterossexuais. 
168 A criança protegida pelo discurso do futuro, como aponta Preciado (2013), é de antemão sempre 
heterossexual e gênero conforme, por conta disso, aqueles que fogem a essas interpelações normativas 
são excluídos e violentados. Como recorda Preciado a partir da sua infância: "Lo que mi padre y mi madre 
protegían no era mis derechos de “niño” sino las normas sexuales y de género que ellos mismos habían 
aprendido con dolor a través de un sistema educativo y social que castigaba toda forma de disidencia con 
la amenaza, la intimidación e incluso con la muerte". Nesse mesmo sentido, Giancarlo Cornejo (2010) 
constata que há uma guerra declarada contra as crianças afeminadas, que são marcadas em suas 
infâncias por exclusões violentas, dominação e subjugação. No Brasil, defensores desse futuro viralizaram 
um vídeo onde duas crianças se beijam e se apresentam como namorados na festa de aniversário de um 
deles. A exposição repetida da imagem dos dois meninos, utilizada como pano de fundo para pregações 
religiosas e discursos de ódio, mostra que a infância a ser protegida nunca foi a deles e isso pode ser 
constatado não só pela exposição da imagem de ambos, mas também pelas imitações que ridicularizam 
os trejeitos afeminados das duas crianças, assim como pelas palavras que são dirigidas a eles, como, por 
exemplo, "nojentos", "desgraças", "porcarias", etc. Em um desses vídeos, o pastor e deputado Marco 
Feliciano conclama os evangélicos a estarem vigilantes e diz que vai lutar contra todos os detratores da 
família patriarcal até que estejam todos derrotados. Sobre a repercussão do vídeo das crianças, consultar: 
<https://www.buzzfeed.com/victornascimento/aniversario-crianca-pabllo-vittar-
bolsonaro?utm_term=.lvew2RZLN#.ol6GvE3A7>. Acesso em 25 de nov. 2017. 



172 

 

a masturbação; a socialização das condutas de procriação, que eram medidas sociais ou 

fiscais de incitação ou freio à fecundidade dos casais; e a psiquiatrização do prazer 

perverso, onde as práticas sexuais foram isoladas e entendidas como instintos biológicos 

e psíquicos autônomos. Essas quatro grandes estratégias se resumem nas figuras da 

mulher histérica, da criança masturbadora, do casal malthusiano e do adulto perverso. 

Como explica Foucault, 

quatro grandes linhas de ataque ao longo das quais a política do sexo avançou 
nos últimos dois séculos. Cada uma delas foi uma maneira de compor as técnicas 
disciplinares com os procedimentos reguladores [...] a sexualização da criança 
foi feita sob a forma de uma campanha pela saúde da raça (a sexualidade 
precoce foi apresentada, desde o século XVIII até o fim do século XIX, como 
ameaça epidêmica que corre o risco de comprometer não somente a saúde futura 
dos adultos, mas o futuro da sociedade e de toda a espécie); a histerização das 
mulheres, que levou a uma medicalização minuciosa de seus corpos, de seu 
sexo, fez-se em nome da responsabilidade que elas teriam no que diz respeito à 
saúde de seus filhos, à solidez da instituição familiar e à salvação da sociedade. 
Foi a relação inversa que ocorreu quanto ao controle da natalidade e à 
psiquiatrização das perversões: neste caso, a intervenção era de natureza 
reguladora, mas devia apoiar-se na exigência de disciplinas e adestramentos 
individuais. De um modo geral, na junção entre o "corpo" e a "população", o sexo 
tornou-se o alvo central de um poder que se organiza em torno da gestão da vida, 
mais do que da ameaça da morte (1985:137-138). 
 

A medicina das perversões, assim como os programas eugenistas derivados desta, se 

articulava, segundo Foucault (1985:112), em torno de uma teoria de degenerescência, 

que afirmava que uma hereditariedade carregada de doenças produzia o perverso 

sexual, da mesma forma que a prática da perversão induzia ao esgotamento da 

descendência. Nesse sentido, o controle judiciário sobre os corpos foi uma postulação 

dos médicos em nome da proteção e do desenvolvimento da nação, da sociedade e da 

raça. A proliferação discursiva das perversões destinava-se, portanto, a um suposto 

tratamento médico adequado. Como resume Joel Birman (2007:533), a passagem da 

perversão de uma problemática da salvação para uma problemática da cura é um dos 

signos constitutivos da modernidade. 

 

Um homem gasto (1885), primeira narrativa homoerótica brasileira, do médico carioca 

Ferreira Leal, é um romance de gênero epistolar que traz, segundo o narrador, as cartas 

originais de A, "um homem de espírito culto e profundo", que se suicidou após entregar 

a sua correspondência para publicação. Da mesma forma como entendemos Lady 

Hamilton (1953), sobre o qual falamos no primeiro capítulo, acreditamos que o livro de 
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Ferreira Leal se apresenta como uma confissão de um "perverso", que se mostra ao 

público com uma finalidade pedagógica; neste caso, uma crítica aos casamentos 

arranjados e aos comportamentos sexuais devassos.  O livro se constrói como um apelo 

aos pais para que fiquem atentos aos "requisitos sanitários" dos noivos, que podem 

causar "funestíssimos prejuízos" às noivas. No caso de A, os “grandes” prejuízos se 

referem à incapacidade dele de manter uma ereção e de gerar uma descendência “sã”.  

 

Através da confissão das “perversões” de A, que segundo a narrativa gasta a sua vida e 

saúde em orgias, o texto se apresenta como uma “analyse das anormalias”, que "tem 

merecido e merecerá ainda os mais variados estudos", a partir do qual o narrador conclui 

que “a hygiene entretem relações de intimidade com a moral e com a transgressão dos 

preceitos” (1885:11-14). Como diz o missivista, 

Na correnteza vertiginosa da dissolvente lubricidade não podia perdurar a 
integridade physica sem grave abalo. Com effeito, aos trinta e cinco annos de 
idade, comecei a sentir-me extenuado (1985:191). 
 

Nesse sentido, podemos dizer que o texto, seguindo o pensamento médico-sociológico 

do higienismo, não só recria literariamente as teorias de degenerescência, a partir da 

ideia de que A havia esgotado as suas possibilidades de ter uma descendência saudável 

por ter vivido uma vida orgiástica e nefanda, como também aponta o suicídio como única 

saída moral para os “perversos”.  

 

O texto de Ferreira Leal, portanto, não só reforça como também constrói as teorias 

médicas sobre perversão e degenerescência, recorrendo para isso a um suposto 

discurso de verdade que lhe é garantido pela "confissão de um perverso", que serve não 

só para alertar a sociedade "normal" para os perigos das vidas degeneradas, como 

também para indicar um caminho “moral” para os próprios degenerados: o suicídio; o que 

inscreve o livro dentro de uma cartografia literária do suicídio dos “perversos” sexuais, 

que ainda está por ser feita, mas que pode ser pensada também através do livro Los 

invertidos (1914), do anarquista argentino José González Castillo169. 

 

                                            
169 Sobre a obra de Castillo, consultar Osvaldo Bazán (2010). 
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Contemporâneo espacial e temporal de Sigmund Freud, Richard von Krafft-Ebing talvez 

seja a síntese dessa medicina sexológica. Seu livro Psychopathia sexualis (1886) 

descreve um total de 238 categorias sobre o comportamento sexual humano e elege, 

como aponta Gayle Rubin (2017:181), as “aberrações” ou “perversões” sexuais como seu 

objeto principal170. Nessa perspectiva, o perverso, segundo Roudinesco (2008:69), era 

definido como um doente suscetível de ser recuperado e normalizado graças aos 

“avanços” médicos. Como explica Didier Eribon (2001:384),  

el discurso psiquiátrico, en ese gesto mismo encaminado a controlar, ha 
subdividido hasta el infinito las "perversiones", confeccionando extrañas 
taxonomías, dándoles hermosos nombres de bautismo a todos los que se salen 
de la norma: exhibicionistas, fetichistas, zoófilos, zooerastas, 
autonomosexualistas, mixoescopófilos, ginecomastas, presbiófilos, los invertidos 
sexoestéticos, las mujeres dispareunistas, etc. Por ello, tras haber dado algunas 
muestras de esos bellos nombres de herejías, Foucault comenta: La medicina del 
poder que persigue a toda esa disparidad no pretende suprimirla sino dándole 
una realidad analítica, visible y permanente: la hunde en los cuerpos, la desliza 
bajo las conductas, la convierte en principio de clasificación y de inteligibilidad, la 
constituye en razón de ser y en orden natural del desorden. Y entonces se 
pregunta: ¿Exclusión de esas mil sexualidades aberrantes? No. En cambio, 
especificación, solidificación regional de cada una de ellas. Al diseminarlas, se 
trata de sembrarlas en lo real y de incorporarlas al individuo. El poder de control 
y de vigilancia actúa, pues, por medio de la "implantación", de la "incorporación 
de las perversiones" y de la "especificación nueva de los individuos": la caza, el 
acoso emprendido por la medicina del siglo XIX contra las "sexualidades 
heréticas" consiste en proporcionarles nombre y en clasificar a los individuos en 
esas nuevas especies definidas por los actos de nominación, pero asimismo en 
insertar esas nuevas categorías en el orden de la realidad, en prestar existencia 
a todo un nuevo jardín de especies (2001:384-385). 
 

O homossexual, nesse regime de sexualidade, torna-se, segundo Roudinesco (2008:36) 

e Lanteri-Laura (1994:40), o perverso por excelência das sociedades modernas e cristãs, 

o centro organizador de todo o discurso sobre as perversões. Entretanto, é preciso dizer 

que o conceito de homossexualidade, tomado em sentido amplo por esses estudos, 

abrangia, por exemplo, o que hoje entendemos como transgeneridade. Esses corpos, 

como alvos preferenciais dos saberes-poderes médicos, passam, então, a serem 

examinados e classificados em suas mais profundas cavidades e incontáveis pregas171. 

                                            
170 De acordo com Foucault (1985:54), a sexologia era uma ciência essencialmente subordinada aos 
imperativos morais e sociais de sua época e, por isso, terminava por reiterar classificações morais, 
religiosas e eugenistas sob a forma de normas médicas. Uma das “perversões sexuais”, apontadas por 
alguns desses médicos, por exemplo, era a cromo e a etno-inversão, que tratava do "desejo sexual por 
pessoa de cor ou raça diferente" (Figari, 2007:289). Segundo Lanteri-Laura (1994:18), boa parte da 
sexologia ainda funciona como “um moralismo com pretensões de objetividade”. 
171 Sobre estes trabalhos, consultar nota de rodapé 16. 



175 

 

Entretanto, como já dissemos e pudemos também inferir a partir dos textos literários de 

Jorge Jaime (1953, 1957): 

o aparecimento, no século XIX, na psiquiatria, na jurisprudência e na própria 
literatura, de todo uma série de discursos sobre as espécies e subespécies de 
homossexualidade, inversão, pederastia e "hermafroditismo psíquico" permitiu, 
certamente, um avanço bem marcado dos controles sociais nessa região de 
"perversidade"; mas, também, possibilitou a constituição de um discurso "de 
reação": a homossexualidade pôs-se a falar por si mesma, a reivindicar sua 
legitimidade ou sua "naturalidade" e muitas vezes dentro do vocabulário e com 
as categorias pelas quais era desqualificada do ponto de vista médico 
(FOUCAULT, 1985:96). 
 

Freud172, ainda que entenda que toda a sexualidade humana é perversa e que o desejo 

homossexual não é uma enfermidade (Sáez, 2004:36), vai conceber a homossexualidade 

como um desenvolvimento incompleto da “normalidade” heterossexual. Como explica 

Lanteri-Laura (1994:74-75), a homossexualidade seria uma aberração ligada ao objetivo, 

o que significa que estes sujeitos transformam comportamentos que poderiam se destinar 

ao aumento do prazer e da excitação, que levaria necessariamente ao coito vaginal, no 

objetivo da atividade sexual; ou seja, a homossexualidade e outras perversões se fixam 

em objetivos sexuais que seriam supostamente provisórios, tornando-os a própria 

condição do orgasmo. Como resume o autor, a perversão: 

é marcada não por este ou aquele comportamento, já que muitos deles existem 
como elementos diacrônicos e provisórios do prazer preliminar, mas pela eleição 
absoluta de um momento e por sua exclusão do encadeamento erótico: ele 
determina o orgasmo, em vez de aumentar a excitação, e prevalece por si só, em 
vez de participar de uma diacronia. Persiste, apesar de tudo, o fato de que os 
sujeitos normais fazem a mesma coisa, mas não se comprazem com isso e vão 
adiante (1994:77). 
 

As perversões passam, então, a designar não uma prática, mas uma fixação em um 

comportamento que deveria ser provisório. Como argumenta Lanteri-Laura (1994:81), 

Freud concebe um modelo evolutivo de sexualidade que não só pressupõe uma ordem 

cronológica para a "fixação" das zonas erógenas (buco-lingual, anal e genital), mas que 

também concebe apenas três tipos de sujeitos: o normal, que é capaz de recalcar 

                                            
172 Conforme Lanteri-Laura, o pensamento freudiano sobre as perversões pode ser dividido em dois 
momentos muitas vezes contraditórios: o livro Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), onde os 
perversos deixam a “monstruosidade” para serem pensados como sujeitos de desenvolvimento incompleto, 
sujeitos subnormais (1994:77); e os textos posteriores a 1905, onde o autor considera a homossexualidade, 
em contradição com seu pensamento anterior, como um amor narcísico, como psicóticos e como sujeitos 
incapazes de qualquer sentimento que não seja ilusório (1994:122-123). Sobre a leitura freudiana das 
perversões e da homossexualidade, consultar Marcuse (1975), Lanteri-Laura (1994), Vidarte (1999), Sáez 
(2004), Roudinesco (2008), Hocquenghem (2009), Souza (2010), Pollo Flores (2010) e Lauretis (2016). 
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suficientemente, durante o período edipiano, as tendências parciais da sexualidade 

polimorfa infantil, o que o leva a mais tarde se satisfazer no orgasmo vaginal da 

sexualidade adulta; e dois tipos de desviantes, de perversos, aqueles que não recalcam 

suficientemente as pulsões parciais e terminam por eleger uma delas como fundamento 

da sua sexualidade e aqueles que recalcam excessivamente as pulsões e não só não 

conseguem se satisfazer sexualmente, como também desenvolvem comportamentos 

neuróticos. 

 

Nesse sentido, seriam os interditos e as sublimações, especialmente através do 

complexo de Édipo, que levariam à passagem da sexualidade infantil perversa e 

polimorfa para a sexualidade adulta "normal" e genital. Isso significa que as perversões 

só existem como falha no desenvolvimento "normal" da sexualidade, que se efetuaria 

através de uma sucessão de conflitos que podem ser mal superados; assim como 

significa também que o sujeito quando permanece em sua sexualidade "infantil" (perversa 

e polimorfa) desliza sem problemas para as "perversões", enquanto a 

heterossexualidade, que se pensa como natural e normal, só é possível quando o sujeito, 

através de interditos e sublimações, atravessa a situação edipiana, sob a ameaça da 

castração, e a resolve de tal forma que não só hierarquiza as zonas erógenas, como 

também as subordinam à zona genital (Lanteri-Laura, 1994:80).  

 

Seguindo a Deleuze e Guattari, entendemos que Édipo não só é um idealismo, uma 

exigência e uma consequência da reprodução social que pretende domesticar uma 

matéria e uma forma genealógica que lhe escapa por todos os lados (2010:27), como 

também é uma fantástica e absurda máquina de repressão de máquinas desejantes que 

estão por toda parte (2010:13). Dessa forma, ainda com Deleuze e Guattari, entendemos 

que é preciso explodir Édipo, tanto para destruí-lo da sua pretensão de captar toda a 

produção desejante (2010:65), como para desierarquizar e descastrar as múltiplas zonas 

erógenas que compõem os corpos. Como provoca Vidarte, 

Oigamos algunos insultos nacidos de lo más profundo de la psicología y 
convenientemente agitados antes de ser utilizados en nuestra contra: la 
homosexualidad es fruto de una detención en el desarrollo sexual; corresponde 
a una fijación, a un quedarse anclados en fases pre-edípicas; responde a una 
formación de compromiso, a una estrategia de huida y miedo ante la castración 
y la aceptación de la diferencia de los sexos; es un fracaso a falta de algo mejor 
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por no haber podido llegar a alcanzar una virilidad o una feminidad plenas; no 
hay homosexuales felices, pues todos ellos portan en sí la culpa interiorizada de 
su perversión; viven en un mundo triste, marginal y oscuro donde el amor es 
imposible y sólo les queda la promiscuidad y la depravación; el suicidio, el crimen, 
la droga, la rebeldía violenta del psicópata y otros comportamientos antisociales 
son las salidas más frecuentes; odian a las mujeres porque nunca serán como 
ellas y porque su vagina dentada les recuerda la posibilidad de su propia 
castración; odian a todas menos a su mamá, por supuesto: papá está ausente; 
ni siquiera se dejan curar por su perversidad recalcitrante y su resistencia a la 
terapia; el colmo es que ni siquiera acuden a consulta; como dijo Freud, sin 
escándalo y sin indignarse: “es difícil que los perversos satisfechos tengan 
razones para acudir al análisis (1999:105). 
 

As perversões nomeiam, assim, os múltiplos deslocamentos da “normalidade”, no que se 

refere não só à reprodução e à cisheteronormatividade, mas também às normatividades 

e violências étnicas, classistas, capacitistas, etc. À contrapelo, seguindo a Herbert 

Marcuse (1975:61-62), entendemos, entretanto, que "as perversões expressam a 

rebelião contra a subjugação da sexualidade à ordem da procriação e contra as 

instituições que garantem essa ordem". Nesse mesmo sentido, completa Marcuse: 

Numa ordem repressiva, que impõe a equação entre o normal, o socialmente útil 
e o bom, as manifestações de prazer pelo prazer devem parecer-se às fleurs du 
mal. Contra uma sociedade que emprega a sexualidade como um meio para um 
fim útil, as perversões defendem a sexualidade como um fim em si mesmo; 
colocam-se, pois, fora do domínio do princípio de desempenho e desafiam os 
seus próprios alicerces. Estabelecem relações libidinais que a sociedade tem de 
votar ao ostracismo porque ameaçavam inverter o processo de civilização que 
fêz do organismo um instrumento de trabalho. São um símbolo do que teve de 
ser suprimido para que a supressão pudesse prevalecer e organizar o cada vez 
mais eficiente domínio sobre o homem e a natureza um símbolo da identidade 
destrutiva entre liberdade e felicidade. Além disso, a licença na prática de 
perversões poria em risco a reprodução ordeira não só da capacidade de trabalho 
como, talvez, da própria humanidade (1975:62). 
 

Como explica Lauretis (2016:37), as perversões sexuais, antes de serem pensadas como 

patológicas, devem ser entendidas como aquilo que escapa da normatividade 

heterossexual. Como resume Deborah Britzman (Flores, 2013:282), perversão é prazer 

sem utilidade, sexo longe dos limites do objeto eleito e reificado como apropriado e longe 

da finalidade reprodutiva marital. Nesse sentido, reivindicamos a perversão não como 

doença ou como algo a ser tratado, mas como potência de liberdade e de insubmissão 

diante de interpelações da razão, da modernidade173, da cisheteronormatividade, etc. 

 

                                            
173 De acordo com Paulo Roberto Ceccareli (2007:78), o uso que fazemos aqui do conceito de perversão 
é também o que propõe Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Michael Warner, Guy 
Hocquenghem, Néstor Perlongher e outros. 
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Podemos dizer, a partir de Didi-Huberman (2011:45), que os perversos são como os 

vagalumes, são corpos luminescentes, dançantes, erráticos, intocáveis e resistentes que 

se amam e gozam apesar das grandes luzes da razão e da modernidade, apesar de 

todas as violentas interpelações normativas e de todos os sonhos de extermínio. Somos, 

portanto, mais de duas mil espécies (Didi-Huberman, 2011:49) e formamos uma 

comunidade de desejos cuja experiência, como afirma Jacques (2012:21), é indestrutível 

ainda que nos encontremos reduzidos às sobrevivências e às clandestinidades de 

simples lampejos. Segundo Didi-Huberman, 

Devemos, portanto, – em recuo do reino e da gloria, na brecha aberta entre o 
passado e o futuro – nos tornar vagalumes e, dessa forma, formar novamente 
uma comunidade do desejo, uma comunidade de lampejos emitidos, de danças 
apesar de tudo, de pensamentos a transmitir. Dizem sim na noite atravessada de 
lampejos e não se contentar em descrever o não da luz que nos ofusca [...] Povos 
vagalumes, quando se retiram na noite, buscam como podem sua liberdade de 
movimento, fogem dos projetores do reúno, fazem o impossível para afirmar seus 
desejos, emitir seus próprios lampejos e dirigi-los a outros (2011:154-155). 

 

A perversão, no entanto, é pensada nessa pesquisa não só com base nos corpos 

literários de personagens e narradores – ou como já a abordamos a partir da profanação 

dos espaços, de uma leitura darkroom dos textos literários ou do desejo de queerizar a 

razão – mas é percebida também como perversão da linguagem literária, através do 

conceito de língua menor, e como perversão teórica, com base na ideia de traição 

filosófica, como explicaremos um pouco mais adiante. Assim, seguindo a Terto Júnior 

(1989:154), podemos dizer que a perversão aqui é uma potência de resistência, de 

negação, de desvio, mas também de criação de novos e diferentes modos de vida, de 

agregação, de interação com a alteridade e de produção literária. Além disso, 

concordando com Hilário (2012:320), entendemos que a perversão é também um 

instrumento de luta contra o domínio do logos sobre eros. 

 

Dessa forma, nos propomos, a partir da perversão, a pensar os processos de 

subjetivação que se articulam nos espaços darkroom, especificamente no cinemão. 

Partindo da posição ocupada pelos sujeitos dentro desses espaços, perceberemos os 

processos de subjetivação com base na qualidade dos encontros desses corpos com o 

espaço e com os outros corpos, uma vez que é através do corpo que estabelecemos 

contatos, alianças, distanciamentos e exclusões. Estamos interessados, portanto, em 
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pensar os modos de subjetivação, sem desconsiderar as interpelações normativas, a 

partir da capacidade dos corpos de afetarem e serem afetados, com base no que convém 

ou não convém aos corpos. 

 

Entretanto, antes de nos encontrarmos com Spinoza, que nos ajudará a perceber os 

modos de subjetivação dentro dos cinemas pornôs, cabe-nos mais uma palavra sobre 

perversão. Spinoza é, de fato, um filósofo racionalista que está preocupado em combater 

todas as formas de irracionalismo e superstição e confia, para isso, na capacidade 

liberadora da razão (Chauí, 1995:34). Assim sendo, antes que nos apontem os dedos 

para inquirir como podemos problematizar a razão e a modernidade a partir de um filósofo 

que leva o racionalismo ao extremo (Strathern, 2000:23), parece-nos necessário dizer 

que nos aproximamos de Spinoza a partir de um movimento de perversão e de sodomia 

filosófica, através de Deleuze (1992, 1999, 2006, 2008 e 2008b) e de Slavoj Zizek (2006), 

assim como através de uma tentativa de queerizar a razão e a própria teoria spinoziana, 

a partir de Leonor Silvestri (2017). 

 

Assim, o que poderia nos afastar de Spinoza, se não fossem esses modos de 

aproximação teórica, seria necessariamente a misoginia de parte da sua produção teórica 

e não o seu racionalismo, afinal, como já dissemos, propomo-nos a queerizar toda e 

qualquer razão. Como aponta Zizek (2006:54), Spinoza, em seu livro Tratado teológico-

político (1670), defende a inferioridade natural das mulheres ao afirmar que a prova que 

elas não só não eram iguais aos homens, como também eram inferiores a eles, consistia 

na não existência de um só lugar onde os sexos reinavam com igualdade ou onde os 

homens eram governados por mulheres. 

 

Isto posto, seguindo uma leitura deleuzeana de Spinoza, realizamos também uma leitura 

perversa de sua obra, a partir de uma abordagem do impensável da sua teoria.  

Entretanto, não pretendemos preencher um vazio dessa obra, mas experimentamos um 

devir que nos leva a desdobrar a teoria spinoziana a partir de outras alianças e 

composições (Deleuze, 2008:7). Nesse sentido, a leitura perversa que fazemos da sua 

teoria parte justamente do deslocamento operado pelo filósofo de situar os processos de 
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conhecimento e de construção da razão no corpo, ou melhor, nas paixões e ações que 

afetam os corpos. 

 

Entendemos essa perversão teórica, seguindo a Zizek (2006:29-30), como uma traição 

que é, antes de tudo, um ato ético e teórico. A traição filosófica seria, portanto, uma 

tentativa de ler a contrapelo, uma tentativa de debilitar a leitura hegemônica da sua teoria, 

a partir de um devir spinoziano, através da descoberta dos procedimentos teóricos da 

sua obra. Esse devir, esse comprometimento com a obra, vai ser chamada por Zizek 

(2006:65) como sodomia filosófica. Reformulando um pouco a proposta deste autor, 

diríamos que a sodomia filosófica se compõe de um duplo movimento: ser penetrado pela 

obra filosófica de um determinado pensador, ao mesmo tempo em que penetramos essa 

obra com o objetivo de gerar monstruosidades. Como resume Zizek, 

Deleuze parece caracterizar su interpretación de los filósofos como guiada por la 
tendencia a concebir la historia de la filosofía como una especie de sodomía 
(enculage) o, dicho de otro modo, de inmaculada concepción. Me imaginaba 
llegando a un autor por detrás y dejándole embarazado de una criatura que, 
siendo suya, sería sin embargo monstruosa. Era muy importante que el hijo fuera 
suyo, pues era preciso que el autor dijese efectivamente todo aquello que yo le 
hacía decir; pero era igualmente necesario que se tratase de una criatura 
monstruosa, pues había que pasar por toda clase de descentramientos, 
deslizamientos, quebrantamientos y emisiones secretas, que me causaron gran 
placer (2006:65). 
 

Assim sendo, entendemos, seguindo a Silvestri (2017), que a nossa tentativa é também 

uma forma de queerizar, de contaminar e desdobrar a razão e a teoria spinoziana a partir 

de questões que importam aos estudos queer, como as discussões sobre 

cisheteronormatividade, desgenitalização e produção de corpos-sem-órgãos. 

Parafraseando Denílson Lopes (1997), diríamos que Spinoza não é mobilizado aqui como 

um discurso de autoridade, como um pensamento que serve para validar o nosso 

discurso, mas é atraído para ser desdobrado e para ser posto em contato com outros 

discursos. Dessa forma, assim como Lopes, tememos pouco os sincretismos filosóficos 

inarmônicos. 

 

Os processos de subjetivação, ou melhor, os modos como construímos nossas 

subjetividades, serão pensados nos próximos pontos deste capítulo, em diálogo com 

Spinoza (1982), pela potência dos encontros como paixões ou ações tristes e alegres. 
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Entretanto, não deixaremos também de considerar que é pelo corpo que as instituições, 

as normatividades, os dispositivos, nos interpelam e constroem diferenças e exclusões, 

assim como também é através do corpo que construímos posicionalidades, ocupamos 

espaços e compomos com os outros corpos. Nesse sentido, as interpelações da 

modernidade, assim como as da cisheteronormatividade, influem, como 

argumentaremos, na potência desses encontros; por isso, essas subjetividades serão 

pensadas também a partir das ideias de assujeitamento, de linhas de fuga e de 

agenciamento.  

 

Seguindo a Paulo Roberto de Carvalho (2009:163), afirmamos, desde já, que nossa 

leitura é parcial quando levamos em consideração a complexa dinâmica da vida em 

sociedade, que implica sempre uma produção continuada das subjetividades, ainda que 

consideremos a experiência do cinemão como bastante significativa para os personagens 

e/ou narradores com os quais dialogamos. Como resume Agamben (2009:41), um 

mesmo sujeito é o lugar de múltiplos processos de subjetivação, uma vez que os 

diferentes modos de subjetivação respondem às múltiplas e constantes interpelações.  

 

Entendemos que as subjetividades, ainda a partir de Carvalho (2009:164), resultam de 

um entrecruzamento de determinações coletivas de várias espécies – econômicas, 

tecnológicas, sociais, espaciais, midiáticas, etc. –, que são apropriadas seletivamente, 

conscientemente ou não, pelos sujeitos ao longo da vida, em um incessante processo de 

produção de subjetividade. Podemos dizer, portanto, com base em Foucault (2012) e 

Agamben (2005 e 2007), que o sujeito se constitui nessa relação, nesse agenciamento, 

entre o seu corpo, atravessado por diferentes marcadores sociais, e os incontáveis 

dispositivos que nos interpelam.  

 

Há nesse corpo-a-corpo, de acordo com Guattari (Carvalho, 2009:165), uma 

potencialidade infinita nos processos de subjetivação, que é "capaz de criar condições 

únicas e inusitadas na subjetividade"; o que significa, como aponta Judith Butler 

(2009:37), que as normatividades, os dispositivos, as interpelações, não nos decidem de 

uma forma predeterminada, ainda que proporcionem sempre um marco e um ponto de 
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referência para qualquer subjetividade. Assim, como explica Carvalho (2009:165-166), 

os processos de subjetivação não são indiferentes nem aos modos de organização social 

hegemônicos, nem aos dispositivos biopolíticos.  

 

Sobre os gêneros e as sexualidades podemos dizer, por exemplo, que a 

cisheteronormatividade funciona como um modo de subjetivação dominante que distribui 

privilégios e exclusões àqueles que se aproximam ou se distanciam dos seus valores 

normativos. Assim, concordando com Carvalho (2009:166), podemos dizer que essa 

potencialidade de variação nos modos de subjetivação não se efetua significativamente. 

Contribui para isso, o fato de que os dispositivos e as interpelações nem sempre são 

percebidos como violências, afinal, se não houvesse também prazer nas normatividades, 

a vida humana se tornaria insuportável para todos e não apenas para os grupos que não 

podem, não conseguem ou não querem viver a partir dos modos hegemônicos de 

subjetivação. Nesse sentido, esses processos são naturalizados e percebidos pela 

maioria das pessoas como a “normalidade”, como parte da vida humana e em alguns 

casos como parte dos desígnios de Deus. 

 

Nossas potencialidades, portanto, são interpeladas e colonizadas por um conjunto de 

dispositivos biopolíticos que são espaciais, como discutimos a partir do planejamento e 

da ocupação das cidades e dos cinemas, são filosóficos, como discutimos a partir da 

modernidade, são econômicos, como discutimos a partir da ideia de gentrificação, são 

corporais, como discutimos através da cisheteronormatividade, e são artísticos, como 

discutimos a partir da literatura, que funcionam, dessa forma, como modos de 

organização do presente e do futuro. Assim, podemos dizer que respondemos, 

conscientemente ou não, às interpelações através de processos de assujeitamento, de 

construção de linhas de fuga ou por meio de processos de agenciamento das 

normatividades. 

 

Sobre os processos de assujeitamento, acreditamos que todos nós somos, em alguma 

medida, assujeitados, o que significa, como aponta Butler (2009:226), que todos estamos 

em algum grau modelados, formados e marcados por categorias que não escolhemos. 
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Entretanto, apesar disso, acreditamos que não só há graus menores e maiores de 

sujeição, como também percebemos que os dispositivos e interpelações nem sempre são 

incorporados em sua integralidade. Por isso, apostamos mais na possibilidade de lermos 

os modos de subjetivação como agenciamento, como explicaremos a seguir. Entretanto, 

de forma geral, podemos dizer que os corpos assujeitados, como aponta Foucault 

(1985:82), são aqueles que obedecem aos dispositivos; aqueles, como explica Deleuze 

e Guattari (2012:171), que funcionam como servos das normatividades (e das grandes 

luzes). 

 

Alguns autores estabelecem, com base na ideia de assujeitamento, uma diferença entre 

sujeito e indivíduo. Como explica Marilia Veronese (2011:421-422), o indivíduo seria 

aquele que é sujeitado, que é moldado pelos padrões sociais, "uma figura que não passa 

de uma tela em branco onde são depositados desejos, necessidades, mundos 

imaginários a serem consumidos". Em contraposição, o sujeito é aquele que se rebela, 

que se revolta contra as interpelações, "é o devir combatente, rebelde, que se volta para 

si no intuito de buscar a única verdade possível: a sua". Os indivíduos seriam, nessa 

perspectiva, o resultado de uma produção de massa, seriam serializados, enquanto os 

sujeitos seriam singulares, resistentes, peculiares. Essa dicotomia, entretanto, não nos 

parece suficiente para pensarmos as diferenças nos processos de subjetivação, uma vez 

que percebemos em torno das subjetividades mais fragmentação do que unidade. Dessa 

forma, não usaremos essas distinções e utilizamos os dois termos como sinônimos. 

 

Em sentido contrário aos processos de assujeitamento, e próximos da ideia de indivíduos 

de Veronese (2011:422), estão as possibilidades de construção de linhas de fuga. 

Entretanto, seguindo a Butler (2009:31), assim como acreditamos que os sujeitos não 

são completamente assujeitados, ainda que isso seja difícil de acreditar quando 

pensamos nos bolsominions e nos fundamentalistas religiosos, também não acreditamos 

na possibilidade de constituição de linhas de fuga que se afastem completamente dos 

modos dominantes de subjetivação. Apesar disso, entendemos, seguindo a Deleuze 

(1992:50), que as linhas de fuga são desterritorializações dos modos hegemônicos de 

subjetivação, são traições, são perversões, às interpelações, aos dispositivos, ainda que 
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essas linhas não se afastem totalmente das normatividades como parecem sugerir. 

Representam, portanto, uma fuga aos poderes que tentam nos fixar, que tentam colonizar 

as nossas potências. 

 

As linhas de fuga, entretanto, não podem ser romantizadas. A partir de Sabsay (2011:22), 

podemos dizer que apesar das conotações libertárias que essas linhas possam sugerir, 

que implicam significativas transformações das subjetividades, nem sempre os 

resultados são emancipatórios para os sujeitos. Nesse sentido, é preciso estarmos 

atentos (e fortes) aos processos de reterritorialização não só das linhas de fuga, mas 

também das interpelações e dos dispositivos. Como explica Guattari (2013:62), tais 

processos correm não somente o risco de serem recuperados pelos modos hegemônicos 

de subjetivação, mas também de se institucionalizarem, inspirando assim, como aponta 

Deleuze (1990:157), novos poderes, novas normalidades e exclusões. Apesar disso, 

apostamos na construção de linhas de fuga não só como possibilidade de construir novas 

subjetividades, novas sensibilidades, mas como possibilidade de produção literária. 

Como argumenta Guattari (2013:55), as linhas de fuga criam mutações nas 

subjetividades hegemônicas, sejam elas conscientes ou inconscientes. 

 

Sendo assim, parece-nos mais complexo e frutífero pensarmos, como faremos adiante, 

os dispositivos e as interpelações, sem desconsiderarmos as potências das linhas de 

fuga e dos processos de assujeitamento, a partir da ideia de agenciamento. Dessa forma, 

seguindo a Rouanet (1987:177), acreditamos que os sujeitos se constituem a partir tanto 

das práticas de sujeição, quanto através das práticas de libertação. Os modos de 

subjetivação, portanto, não são nunca completamente determinados, nem radicalmente 

livres, como pondera Butler (2009:33). Ainda de acordo com a mesma, 

La norma no produce al sujeto como su efecto necesario, y el sujeto tampoco 
tiene plena libertad para ignorar la norma que instaura su reflexividad; uno lucha 
invariablemente con condiciones de su propia vida que podría no haber elegido. 
Sí en esa lucha hay algún acto de agencia o, incluso, de libertad, se da en el 
contexto de un campo facilitador y limitante de coacciones. Esa agencia [...] 
nunca está del todo determinada ni es radicalmente libre (2009:33). 
 

Nesse sentido, as interpelações e os dispositivos não se resumem à sujeição ou às linhas 

de fuga, mas implicam, ao contrário, como argumenta Deleuze e Guattari (2012:170), 
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processos de modulação, de modelização e de normalização que se apoiam na 

linguagem, no movimento e na percepção, mas principalmente no desejo, e passam 

sempre por agenciamentos coletivos, assim como por micro agenciamentos individuais. 

Por conta disso, a partir de Butler (2009:230), acreditamos que até mesmo os mais 

precários e vulneráveis vagalumes são capazes de resistência, de agência e de ação, 

apesar das maiores restrições de agenciamento e da violência dos sonhos de extermínio, 

o que não é pouco. 

 

A aposta que fazemos nos corpos vagalumes é uma possibilidade de empoderamento 

dessas subjetividades, não um fardo compulsório a mais que esses sujeitos devem 

carregar. Não estamos romantizando a precariedade e a vulnerabilidade; o que estamos 

tentando argumentar, recuperando a Agamben (2009:21), é que esses corpos, que são 

também literários, estão, infelizmente por conta da sua vulnerabilidade, na posição de 

experimentar o escuro do nosso tempo e, por conta disso, estão também em condições 

coletivas tanto de produzir subjetividades e formas de vida menos excludentes, menos 

modernas, menos hierárquicas, quanto de produzir cartografias literárias em condições 

parecidas. Por isso, o diálogo que estabelecemos com esses textos e subjetividades tem 

o objetivo de potencializar as insurgências, as divergências e as subversões dos modos 

dominantes de subjetivação, sem, entretanto, nos reterritorializarmos como sujeitos, 

supostamente, puros ou transparentes, o que novamente nos levaria a capturas e 

reterritorializações normativas. 

 

É nesse sentido que Butler vai dizer que agimos performativamente às injunções 

normativas de gênero, o que quer dizer que as normas que nos interpelam também 

podem ser reconstruídas a partir da agência dos sujeitos. Como resume Sabsay 

(2012:51), a noção de performatividade de gênero butleriana tenta justamente dar conta 

dessa opacidade dos modos de subjetivação. Assim, ainda de acordo com Sabsay, 

Esta conceptualización de Butler [...] intenta desestructurar la polarización entre 
sujección y autonomía que sigue, de hecho, al orden del día [...]. Al desestabilizar 
esta polarización entre determinismo o autonomía, lo que se subraya aquí, por el 
contrario, es el carácter relacional del sujeto, y en íntima relación con esto, la 
dinámica agonística del poder (2012:57). 
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Por fim, interessa-nos pensar os modos de subjetivação nos cinemas pornôs literários a 

partir da ideia de que a pegação é não só um conjunto de práticas eróticas que ocorrem 

nesses espaços, mas é também um modo de interpelação e de subjetivação dissidente, 

através do qual os sujeitos não só agenciam experimentações sexuais, como também 

expectativas e representações de si e dos outros; atravessados, entretanto, pela 

precarização ou desativação do dispositivo do olhar, como já explicamos no capítulo 

anterior. 

 

Dessa forma, com base em Barreto (2016), entendemos a putaria do cinema pornô tanto 

como um dispositivo, uma interpelação, quanto como um modo de engajamento com o 

mundo, um modo de subjetivação, um agenciamento, que está atravessado não só pelo 

anonimato, pela promiscuidade e pelo silêncio, mas tambem pela dissidência, pela  

disponibilidade para as práticas sexuais, pela abertura e fechamento do ânus dos sujeitos 

masculinos e pelo escurecimento das identidades que se referem às orientações sexuais.  

 

Como argumenta Preciado (2008:59), o corpo heterossexual é o produto de um 

disciplinamento (edipiano) que define e hierarquiza cada órgão de acordo com uma 

função que é tanto reprodutora quanto produtora de masculinidade ou feminilidade, de 

normalidade ou de perversão. Assim, não só se restringe o sexo à penetração vaginal, 

como também se exclui o ânus de qualquer possibilidade erótica. Por isso, segundo 

Preciado (2009:136), o fechamento, a inviolabilidade e a castração do ânus masculino se 

torna o principal ponto de constituição do corpo do homem heterossexual, sob pena de 

feminilização e de perda do falo174. Ainda segundo o mesmo, 

En el hombre heterosexual, el ano, entendido únicamente como orificio excretor, 
no es un órgano. Es la cicatriz que deja en el cuerpo la castración. El ano cerrado 
es el precio que el cuerpo paga al régimen heterosexual por el privilegio de su 
masculinidad. Hubo que remplazar el daño con una ideología de superioridad de 
modo que sólo se acordaran de su ano al defecar: como fantoches se creen 
mejores, más importantes, más fuertes... Han olvidado que su hegemonía se 
asienta sobre su castración anal. El ano castrado es el armario del heterosexual. 
Con la castración del ano surgió [...] el pene como significante despótico. El falo 

                                            
174 O fechamento e a inviolabilidade do ânus masculino são ainda muito presentes em nossa cultura. 
Recentemente, por exemplo, em outubro de 2017, ficamos sabendo que alguns homens heterossexuais 
não limpam a bunda porque têm “medo de virarem gays”. Sobre isto, consultar: 
<https://www.buzzfeed.com/juliegerstein/aparentemente-muitos-homens-nao-estao-limpando-a-
bunda?utm_term=.joG0bjgrL#.jwoDKOglQ>. Acesso em 8 dez. 2017. 
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apareció como mega-$-porno-fetiche-asequible de la nueva Disney-
heterosexual-land (2009:136). 
 

Como explica Edelman (Preciado, 2002) a partir da arquitetura dos banheiros públicos, 

ainda que o ânus seja um orifício potencialmente aberto ao prazer, ele só pode se abrir 

em espaços fechados e protegidos do olhar de outros homens, porque, de outro modo, 

poderia suscitar um convite homossexual. A abertura e o uso sexual do ânus, portanto, 

são não só um importante ponto de desterritorialização da heterossexualidade e de 

subjetivação perversa dos sujeitos que ocupam os cinemas pornôs, como também são 

uma circunstância que interfere na qualidade dos encontros experimentados no local; 

afinal, como apontam Deleuze e Guattari (2011:59), o ânus também exprime 

intensidades. Assim, segundo Preciado, 

El ano funciona como punto cero a partir del cual se puede comenzar una 
operación de desterritorialización del cuerpo heterosexual, o dicho de otro modo 
de desgenitalización de la sexualidad reducida a penetración pene-vagina 
(2009:171). 
 

A partir dos textos literários perceberemos que os sujeitos de ânus abertos tendem a 

agenciar modos de subjetivação dissidentes da heterossexualidade, assim como a 

experimentar encontros mais alegres com os outros corpos e com o cinemão. Nesse 

mesmo sentido, os sujeitos de ânus fechados tendem a agenciar modos de subjetivação 

próximos às sujeições da cisheteronormatividade, assim como costumam também 

experimentar os encontros com outros corpos e com o cinema pornô como paixões 

tristes. Dessa forma, podemos dizer que a qualidade dos encontros está atravessada 

pelo agenciamento dissidente ou normativo da cisheteronormatividade, da modernidade 

e da castração do ânus. 

 

Entretanto, é preciso dizer que a abertura do ânus nos cinemões, ainda que represente 

uma perversão da heteronormatividade, não é entendida pela maioria dos sujeitos que 

vivenciam esses espaços como uma prática capaz de produzir identidades não-

heterossexuais. Nesse sentido, podemos dizer que a perversão operada por alguns 

desses sujeitos se dá dentro da própria heterossexualidade, ou seja, os sujeitos abrindo 

e fechando as bundas agenciam, no encontro dos corpos, modos dissidentes na 

heterossexualidade, o que provoca escurecimentos e fístulas entre as fronteiras 

identitárias. Não estamos afirmando que essas práticas são necessariamente 
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subversivas, libertárias ou emancipatórias; estamos, no entanto, considerando-as como 

um engajamento perverso dentro da heterossexualidade e, por isso, podemos dizer que 

também há nessas práticas uma potência de transformação da heterossexualidade e da 

heteronormatividade. 

 

Nos textos literários, podemos perceber isso através dos garotos de programa de Damata 

(1975), do conto Paraíba, e de alguns encontros relatados no diário de Videla (2015), 

sobre os quais já falamos no capítulo anterior. Narrativa semelhante também pode ser 

experimentada através do narrador de Capucho (1999), que diz que seu namorado não 

só não se entendia como homossexual, como também acreditava que o mesmo se 

passava com parte do público que ocupava o Orly. 

Meu namorado não era, segundo ele, homossexual. Para ele, por exemplo, para 
que o Orly tivesse funcionamento, era necessário que trinta por cento de seus 
clientes fossem homens. Meu namorado fazia parte desses trinta por cento 
(1999:55). 
 

Por estarmos tentando perceber esses corpos e encontros com base no saber que esses 

sujeitos produzem sobre si mesmos, afastamo-nos das luzes que costumam entender 

esses sujeitos, por exemplo, como homossexuais mal resolvidos com a sua sexualidade. 

Do mesmo modo, entendemos que a heterossexualidade também é capaz de ser 

fistulada, se não fist-fuckeada, pelos sujeitos que se constituem a partir dela; assim como 

também entendemos que a descastração do ânus não pode ser usada como uma forma 

de atribuir uma identidade não-heterossexual para aqueles que não a experimentam a 

partir das suas formas hegemônicas. Por conta disso, estamos mais interessados em nos 

aproximarmos desses textos e subjetividades literárias como perversões à modernidade, 

à cisheteronormatividade, do que como identidades sexuais. 

 

Consideramos que pensar esses sujeitos como uma identidade homossexual seria uma 

coação. Não nos sentimos, portanto, seguindo a Fernanda Eugenio (2006:106), 

encorajados a dizer o que esses sujeitos são ou não são, como se eles pudessem ser 

alguma coisa que não saibam ou que não tenham consciência e que pudesse ser 

declarada por uma luz, um saber, externo a esses sujeitos. Resistimos, portanto, assim 

como Barreto (2017), aos modos de pensamento que tomam os desejos e as práticas 
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sexuais nesses espaços como algo que deve ser explicado, decantado e classificado 

dentro de uma caixa identitária. Essa leitura, felizmente, também pode ser percebida na 

maioria das etnografias que se ocupam dos cinemas pornôs.  

 

Ribeiro Matos (2012:94), Terto Júnior (1989:91) e Gaspar Neto (2014:153) dizem, por 

exemplo, que é impossível pensar os frequentadores do cinemão como portadores de 

uma sexualidade estanque; Oliveira (2016:19), Eustáquio Teixeira (2017:12) e Barreto 

(2017:102) acrescentam ainda que os ocupantes desses espaços não procuram qualquer 

definição identitária a partir das suas práticas sexuais e, por isso, pensar as pessoas a 

partir dessas categorias hegemônicas de classificação da sexualidade seria uma 

reificação de uma matriz heteronormativa. Concordando com Maffesoli (2014:219), 

diríamos que na efervescência desses espaços os encontros não são pensados a partir 

de identidades sexuais. 

 

Isto posto, no próximo ponto, a partir dos textos literários, analisaremos como são 

construídos esses sujeitos. Pelo corpo de personagens e narradores, através das noções 

de cisgeneridade e transgeneridade, pensaremos as diferentes posicionalidades e 

representações literárias, assim como também analisaremos as hegemonias da escrita 

literária. É preciso dizer, no entanto, que recuperamos essas duas categorias não só 

porque as consideramos produtivas para lermos os diferentes processos de subjetivação 

e as possibilidades de escrita e representação literária, mas também porque percebemos 

que elas não são rejeitadas nem pelos textos literários nem pelos estudos antropológicos.  

 

Nos pontos seguintes, finalmente, dialogando com Spinoza (1992), nos ocuparemos dos 

encontros entre os corpos a partir dos conceitos de paixões tristes e paixões e ações 

alegres, assim como também pela ideia de abertura e fechamento do ânus e pela forma 

lisa ou estriada de ocupação desses espaços. Por fim, no último ponto deste capítulo, 

abordaremos alguns textos que construindo os encontros a partir da alegria agenciam 

também constelações literárias que dialogam com os conceitos de terrorismos textuais e 

línguas menores. 
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3.2. Cisgeneridade e transgeneridade no cine(mão) 

no tengo la pretensión de revelar una "identidad" 
codificada dentro del texto. Más bien, quiero ocuparme 
de los potentes efectos de la fantasía cultural 
(EDELMAN, 2014:933). 
 
los que gozan de representación, especialmente de 
autorepresentación, tienen más probabilidades de ser 
humanizados, y quienes no tienen la oportunidad de 
representarse corren mayores riesgos de ser tratados 
como menos que humanos, considerados menos que 
humanos, o directamente no tomados en cuenta 
(BUTLER, 2006:176). 

 

Estamos interessados em perceber os diferentes corpos que ocupam os cinemões a 

partir da literatura, mas também levaremos em consideração as informações dos estudos 

antropológicos, uma vez que um dos nossos objetivos é pensar tanto como a literatura 

constrói quanto como representa heterotopias. Entretanto, não é nosso objetivo, como já 

dissemos, construir uma cartografia das orientações sexuais "dissidentes", posto que 

consideramos que esse dispositivo não parece engajar a maior parte dos sujeitos quando 

ocupam esses espaços. Nesse mesmo sentido, seguindo a Preciado (2016:3), não 

estamos interessados em construir uma hagiografia dessas dissidências, assim como 

fazemos também um esforço para não romantizar essas vidas literárias. 

 

Antes de percorrermos esses textos é preciso dizer que a maioria dos pesquisadores não 

trabalha com as ideias de cisgeneridade e transgeneridade, por isso, quando eles falam 

de homens se referem exclusivamente aos homens cisgêneros e quando falam de 

mulheres se referem exclusivamente às mulheres cisgêneras. Esse fato, como 

explicaremos no final deste ponto, implica quase sempre uma narrativa única sobre os 

cinemas pornôs. A literatura, como mostraremos, será um campo mais polifônico. 

 

Assim, de acordo com as pesquisas de Thiago Oliveira nos cinemas pornôs de João 

Pessoa, o público frequentador é heterogêneo e difuso e não pode ser resumido a um 

único estrato social, faixa etária, nível de escolaridade, ocupação profissional e 

identidade sexual (2017:243), sendo a maioridade e o pagamento da entrada as únicas 

restrições para acessarem esses locais (2016:103). Para Gonzalo Asalazar (2017:51), os 

cinemões de Santiago têm pessoas de todas as idades e classes, exceto menores. 
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Segundo Ricardo Gambôa (2013:80), os cinemões de São Paulo são frequentados por 

homens de todos os tipos, inclusive por uma grande quantidade de nordestinos, o que se 

relaciona diretamente com a história de intensa imigração da cidade. 

 

Nathália Novais (2013:11), a partir dos cinemas pornôs de Brasília, diz que há todo tipo 

de pessoas nesses espaços, entretanto, mulheres (cisgêneras) sozinhas não costumam 

frequentar os cinemões, por isso, estão sempre acompanhadas de homens e 

representam um público menor, o que não significa que elas não interajam com outros 

corpos; a pesquisadora também chama atenção para a prostituição de soldados no local 

(2013:29). Segundo reportagem do jornal Lampião da Esquina, de abril de 1978, o Cine 

Íris usava a meia entrada como uma estratégia para atrair o público feminino. Nessa 

mesma notícia ficamos sabendo que a polícia da 3ª DP invadiu o local, em uma ação 

nomeada por eles como Sessão Coruja, e identificaram entre os clientes soldados da PM 

e bombeiros de dois quarteis próximos, além de prostitutas e "desocupados". Os 

bombeiros e soldados foram rapidamente liberados, enquanto os outros foram levados 

"ao xadrez" e processados por vadiagem, de acordo com o Código de Contravenções 

Penais da época, onde chegavam a ficar até dois meses presos até finalmente serem 

soltos por juízes. Segundo o texto, as prostitutas foram as únicas a protestarem contra o 

abuso policial. 

 

Fernando Ribeiro Matos, a partir dos cinemões de Goiânia, constata que é raro encontrar 

mulheres nos cinemas pornôs, por isso, quem quase sempre quebra a hegemonia 

masculina (cisgênera) nesses espaços são as travestis (2012:44). O pesquisador 

acrescenta à multiplicidade dos sujeitos que ocupam os cinemas pornôs a presença de 

“deficientes físicos” (2012:75), entretanto, não faz nenhuma outra consideração sobre 

esses corpos. Além de serem poucos os textos antropológicos que relatam a presença 

de pessoas com alguma discapacidade física nos cinemões, nenhum deles constrói uma 

voz para esses sujeitos. Nos textos literários, esses corpos também aparecem muito 

brevemente. Nesse sentido, somente o conto Crónica del hombre bola (2008), de Naty 

Menstrual, é capaz de construir uma narrativa, ainda que marcada pela tragédia, sobre a 

experiência da discapacidade física no cinema pornô.  
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No conto, a narradora de Menstrual é uma travesti que vai ao cinema pornô, sem muitas 

intenções sexuais, a priori, encontrar algumas amigas. O cinemão era, segundo a 

mesma, como um clube social, onde elas também conversavam e tomavam cerveja nos 

intervalos das interações sexuais. Em uma dessas pausas, elas escutam alguns gritos 

na bilheteria e esticam os pescoços pela escada para entenderem o que estava 

acontecendo. Neste momento, percebem que um homem em cadeira de rodas discutia 

com o bilheteiro para que o deixasse entrar; entretanto, o funcionário lhe nega a entrada 

dizendo que a casa não possuía as comodidades necessárias para lhe oferecer uma 

satisfatória estadia (2008:123). Como resume a narradora, 

En síntesis, ese lugar no respetaba casi ninguna norma de seguridad, por lo tanto 
si ni siquiera tenía salida de emergencia, ni controles sanitarios, menos iba a 
tener una rampa para el pobre indigente ávido de una buena paja (2008:123). 
 

Assim, após nos relatar a precariedade e a falta de acessibilidade do cinema, a narradora 

conta que de repente o homem se jogou contra o chão e com uma rapidez inimaginável 

começou a subir as escadas arrastando atrás de si a cadeira, em seguida passou por 

elas e finalmente entrou no cinemão. A cena deixa as amigas atônitas, mas logo depois 

todas começam a ouvir gritos desesperados dentro da sala. O bilheteiro, então, sobe e 

retira o homem que sai chorando e afirmando ter sido pisado. Após ser colocado na 

cadeira de rodas, o homem bola, como assim a narradora o chama, é levado até a parte 

de baixo do cinema e retorna à cidade como se nada tivesse acontecido.  

 

A narrativa, portanto, ainda que aponte para a inacessibilidade dos cinemões, não 

constrói uma voz para os corpos discapacitados, ao contrário, a presença e os 

acontecimentos que se desencadearam a partir do homem bola servem para que a 

narradora se dirija à sala e vá procurar uma "pija rica llena de leche tibia" (2008:124) para 

brindar a sua não discapacidade. O texto, dessa forma, parece nos recordar que a 

suposta diversidade de sujeitos no cinemão, celebrada nos mais diversos textos 

antropológicos, não incluem necessariamente todos os corpos. 

 

De volta à antropologia, segundo uma colaboradora de campo de Verlan Gaspar Neto, 

os cinemas pornôs de Juiz de Fora são frequentados em sua maioria por homens 



193 

 

heterossexuais casados (2014:87). No entanto, Fabián Sanabria, através dos cinemas 

pornôs de Medellín, afirma que é difícil definir características comuns da clientela, uma 

vez que ela é muito diversa, sendo frequentada por homossexuais, heterossexuais, 

bissexuais, pais de família, indigentes, casais e pessoas de escolaridade e classes 

sociais variadas (2004:127).  

 

Indigentes e moradores de rua, que se utilizam dos cinemas pornôs para dormir e para 

interagir eroticamente, aparecem em alguns textos literários, como já mostramos no 

capítulo anterior. O mais significativo deles talvez seja El mendigo chupapijas (2005), de 

Pablo Pérez, que apesar de ser narrado por um jovem de classe média, cujo nome 

também é Pablo, consegue construir uma voz para o mendigo ao descrevê-lo tanto a 

partir do cinema, quanto das portas das igrejas de Buenos Aires.  

 

Nessa perspectiva, as negativas do mendigo à aproximação com o narrador fazem com 

que Pablo intua que a desejada proximidade não se dará pela assimilação do mendigo 

ao seu mundo da classe média, ao contrário, essa aproximação só se torna possível, 

ainda que a narrativa deixe isso em aberto, quando o narrador, através de um devir 

erótico e indigente, se aproxima orgiasticamente do mundo dos moradores de rua, onde 

finalmente encontra uma "paz fora do comum" (2005:77). 

 

Veriano Terto Júnior, da mesma forma que os outros textos antropológicos, baseado nos 

cinemões do Rio de Janeiro, diz que há uma multiplicidade de sujeitos que pertencem 

aos mais distintos mundos (1989:108) e que essas diferenças permitem uma maior 

convivência com a alteridade, que se constrói a partir de um antagonismo harmônico 

(1989:86). Como explica o pesquisador,  

A convivência dos diversos erotismos no cinema possui uma função social: 
permite a coabitação daqueles que, em sua alteridade, seriam conduzidos a 
negar um ao outro. A diferença não é negada, mas incluída num jogo de sentidos 
que a torna aceitável [...]. As travestis dificultam a presença de mulheres, 
executivos convivem com mendigos, os negros compartindo o espaço com os 
brancos. Enfim, uma grande quantidade de relações, tipos e preferências 
convivem neste cinema ao longo da semana; às vezes em atrito; outras vezes 
em luxuriosa interação, como nas orgias. Em vez de relações assépticas e 
perfeitamente anódinas, estamos diante de uma relação rica, conflitiva e 
dinâmica, que escapa à indiferenciação [...]. A auto-regulação desta socialidade 
e a convivência destas diferenças é tensional, como se pode observar. Toda essa 
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pluralidade é mantida diante de um antagonismo harmônico [...] segundo um 
arranjo que é aquele das paixões (1989:84-86). 
 

Por fim, Camilo Braz (2012:152), a partir de São Paulo, diz que o público dos cinemas 

pornôs é mais misturado porque os ingressos para acessar esses espaços são mais 

baratos quando comparados à outros locais privados de pegação, o que também é 

apontado por Oliveira (2016:103); acrescenta também que um público gay mais 

mainstream, ou melhor, mais assujeitado às interpelações da modernidade e da 

cisheteronormatividade, costuma considerar esses espaços perigosos não só pela 

possibilidade de assalto, mas pela possibilidade, como já mostramos, de encontrar 

pessoas "feias, velhas, desinteressantes, neuróticas, mal resolvidas" (2012:156). 

 

Entretanto, Braz (2012:220) explica que para a maioria daqueles que frequentam os 

cinemas pornôs essas diferenças, ao contrário de produzirem abjeção, funcionam na 

verdade como intensidades libidinais. Nesse mesmo sentido, Oliveira (2016) e Eros 

Sester (2012; 2013) argumentam, a partir de Perlongher (2008b), que dentro dos cinemas 

pornôs os marcadores sociais de diferença funcionam como tensores libidinais que quase 

sempre potencializam os encontros eróticos, ainda que fora desses espaços produzam 

normalmente fronteiras, hierarquias e exclusões entre os sujeitos. Barreto (2017:105), 

mais ponderado, explica que a efervescência dos encontros dentro de espaços 

(darkroom) quando não erotiza os encontros, serve ao menos para borrar ou para fazer 

com que determinados marcadores percam seu peso e poder de hierarquia. Como 

resume Maria Filomena Gregori, 

os marcadores sociais de diferença – e entre eles o gênero, a idade, classe e 
status, cor/raça – que operam como eixos na configuração das posições 
desiguais, em relações de abuso, também atuam na configuração daquilo que 
proporciona prazer. As hierarquias, as normas e proibições formam o repertório 
para o erotismo, a partir de todo um esforço de transgressão (2010:4). 
 

A maior parte dos textos literários também constrói os cinemas pornôs como um espaço 

de multiplicidade de corpos. O narrador da crônica El mantra final de la Marie Roxette 

(2016), de Alejandro Modarelli, por exemplo, diz que na penumbra barata de um cinemão 

portenho se mesclavam todas as classes sociais. Além disso, afirma também que nesses 

espaços, onde o interesse erótico pelas diferenças não era ainda uma relíquia, todos 

encontravam um lugar de enunciação (2016:41). O narrador do cinemão literário de Luís 
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Capucho (1999:59) diz que dentro do Orly havia pessoas de todos os tipos, de todos os 

tons e que assim formávamos um arco-íris. 

 

Apesar disso, essa celebrada diversidade não está efetivamente permitida a todos os 

corpos, como pudemos perceber a partir do conto de Menstrual (2008). Ainda que seja 

possível argumentar que as cores que faltam nesse arco-íris são causadas 

exclusivamente pela falta de acessibilidade dos cinemas pornôs, podemos dizer que há 

também outros corpos que não são percebidos e/ou encontrados nessa escuridão. 

Quando fazemos uma leitura conjunta dos textos literários e antropológicos, percebemos, 

por exemplo, que os corpos dos homens trans também não encontram um lugar nem na 

antropologia e nem na literatura que deriva pelos cinemões; mas voltaremos a discutir 

isso mais adiante. 

 

De forma geral, podemos dizer que os textos antropológicos ajudam a formatar um 

imaginário sobre o cinema pornô que, mesmo quando é construído por uma mulher 

cisgênera, privilegia o corpo e as percepções do homem cisgênero, que frequenta o local 

exclusivamente como cliente. E, dessa forma, apesar de serem categorias relativamente 

recentes e de estarem em disputa teórica, acreditamos que seguimos produzindo textos 

antropológicos onde predominam uma visão do homem cisgênero justamente pelo fato 

da maior parte desses estudos ainda não terem incorporado a cis e a transgeneridade 

aos seus campos de pesquisa. Por conta disso, fazemos um esforço por descolonizar o 

nosso campo de pesquisa e de experimentação da perspectiva exclusiva da 

cisgeneridade e nesse sentido os textos literários foram imprescindíveis, uma vez que foi 

somente através da polifonia das vozes literárias que conseguimos se não problematizar, 

pelo menos conter, uma certa euforia celebratória sobre os cinemas pornôs. 

 

A literatura, portanto, significou uma possibilidade importante não só para pensarmos 

outras vozes com base na própria cisgeneridade do homem – não há, por exemplo, 

nenhuma tentativa da antropologia de reconstruir esses espaços a partir da perspectiva 

dos homens que trabalham não eroticamente nesses espaços, e sabemos, através 

desses mesmos textos, que eles ocupam a maior parte dos cargos de gerência e de 
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manutenção dos cinemões –, como também para percebermos as vozes trans e travestis 

– por exemplo, as narrativas literárias que reconstroem esses espaços a partir da 

perspectiva travesti sem a intermediação do olhar cisgênero. Assim, podemos dizer que 

a literatura constrói percepções mais diversas sobre os sujeitos que ocupam os cinemas 

pornôs. 

 

Em paralelo com a antropologia, a diversidade de representações literárias do cinemão 

também está atravessada por algumas perspectivas abjetas sobre os sujeitos que 

ocupam esses espaços, como mostramos no capítulo anterior. O conto Cine Privê (2009), 

de Antonio Carlos Viana, por exemplo, que é construído a partir da perspectiva do seu 

Manoel, que trabalha na limpeza em condições bem precárias, se refere aos usuários 

como punheteiros safados, filhos da puta, sem-vergonhas, nojentos e pervertidos; 

enquanto as mulheres que trabalham no local como strippers são vistas por ele como 

desbocadas, histéricas e travecas.  

 

Há também narradores que não só percebem a beleza na feiura dos frequentadores, 

como experimentam esse suposto distanciamento dos padrões estéticos como um tensor 

libidinal que potencializa os encontros eróticos no espaço do cinemão. Nesse sentido, a 

narradora do conto Continuadísimoooo (2008), de Menstrual, diz que a beleza também 

está na feiura estabelecida (2008:131), assim como o narrador de Cinema Orly (1999), 

de Capucho, diz que as pessoas feias e sem graça tornavam-se interessantes a partir da 

excitação que contagiava a todos no cinemão (1999:71). Como argumenta Barreto 

(2017:92), a intensidade da efervescência dos encontros embaralha as hierarquias e os 

distanciamentos.  

 

A seguir nos ocuparemos mais especificamente dos diferentes corpos que ocupam os 

cinemas pornôs a partir da cis e da transgeneridade. Antes disso, apresentamos alguns 

dados, contabilizados a partir dos textos antropológicos e literários utilizados nesta 

pesquisa, que nos ajudarão a entender as especificidades da produção e da 

representação antropológica e literária. Nesse sentido, chegamos a conclusões 

semelhantes às da pesquisadora Regina Dalcastagnè (2005), que trabalhou com a 
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representação de personagens no romance brasileiro entre os anos 1990 e 2004 e 

constatou a majoritária presença do homem branco (cisgênero) tanto na produção, 

quanto na representação literária. Como resume a pesquisadora, 

Tal como outras esferas de produção de discurso, o campo literário brasileiro se 
configura como um espaço de exclusão. Nossos autores são, em sua maioria, 
homens, brancos (praticamente todos), moradores dos grandes centros urbanos 
e de classe média – e é de dentro dessa perspectiva social que nascem suas 
personagens, que são construídas suas representações. Conforme mostra uma 
ampla pesquisa sobre a totalidade dos romances publicados pelas principais 
editoras do país nos últimos 15 anos, a homogeneidade dos autores se reflete 
em suas criações. O outro (mulheres, pobres, negros, trabalhadores) está, em 
geral, ausente; quando incluído nessas narrativas, costuma aparecer em posição 
secundária, sem voz e, muitas vezes, marcado por estereótipos. (2007:18). 
 

Assim, considerando os textos literários trabalhados nesta pesquisa, podemos dizer que 

87,5% dos autores são homens cisgêneros e 12,5% são mulheres trans. Não há, 

portanto, textos literários escritos por mulheres cis ou por homens trans. Analisando os 

textos antropológicos sobre cinemão e levando em consideração os textos com coautoria, 

podemos dizer que 94,55% dos pesquisadores são homens cisgêneros e 5,55% são 

mulheres cisgêneras175. Não há pesquisadoras nesse campo que sejam mulheres ou 

homens trans, o que mostra o quanto esses sujeitos ainda estão alijados da pesquisa 

acadêmica. Apresentamos esses dados não para dizer que os homens cisgêneros – 

como eu – não podem produzir conhecimento e literatura a partir do cinema pornô, mas 

para mostrar como isso ainda impacta diretamente em quem aparece nos textos e como 

aparecem. 

 

3.2.1. O corpo cisgênero no cine(mão) 

 

Os dados sobre a produção antropológica nos ajudam a entender o porquê da maioria 

das pesquisas construírem uma narrativa com base na perspectiva do usuário do cinema 

pornô. Não estamos dizendo que uma outra perspectiva seria impossível de ser 

                                            
175 Depois de entregue a versão final desse texto para publicação, foram encontradas duas outras 
etnografias sobre cinema pornô produzidas por mulheres cisgêneras. O artigo Do universo perfeito ao 
cinemão: homossexualidade masculina, deslocamento e desejo na cidade de São Paulo (2003), de Isadora 
Lins França, que aborda o cinemão a partir da perspectiva de um usuário (cisgênero) de classe média alta; 
e a dissertação "Aqui não tem tabu" - socialidade e representações do obsceno no Cine Ritz (2004), de 
Anna Lúcia Santos da Cunha. Assim sendo, reanalisando os textos antropológicos sobre o cinemão e 
levando em consideração os textos com coautoria, podemos dizer que 89,47% dos pesquisadores são 
homens cisgêneros e 10,53% são mulheres cisgêneras. 
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construída a partir do homem cisgênero, mas estamos constatando como o lugar de fala 

desses pesquisadores influi diretamente sobre a narrativa antropológica.  

 

A maior parte desses textos são produzidos por homens jovens, estudantes e 

professores, que experimentam o cinema pornô como usuários, e é a partir desse lugar 

que a maior parte dos textos são construídos. Na verdade, nem todos os pesquisadores 

são efetivamente usuários, já que nem todos adotam uma observação participante 

quando etnografam os cinemões. Entretanto, o desejo de participação se não aparece 

expressamente no texto, aparece pela identificação com o usuário no momento de 

construir a sua narrativa. 

 

Podemos dizer também que a maioria desses textos, a partir principalmente do pós-

estruturalismo e das teorias queer, constroem o espaço do cinema pornô e os sujeitos 

que o ocupam como um lugar heterotópico, um lugar de prazer e de dissidência. 

Entretanto, encontramos também textos que constroem o cinemão como espaços e 

sujeitos abjetos, especialmente entre aqueles que estão interessados em dialogar com 

uma perspectiva médica. Novamente a medicina e a psicologia nos interpelam com o 

objetivo de assujeitar nossos corpos à normalidade moderna e cisheteronormativa. 

Felizmente, são poucos os pesquisadores que tratam o cinema pornô como se fosse um 

laboratório médico ou um consultório.  

 

Assim sendo, podemos nos perguntar o porquê de nenhum dos pesquisadores construir 

sua narrativa sobre o cinema pornô a partir de uma perspectiva que privilegie o homem 

que trabalha nesse espaço não eroticamente. O cinemão, como já dissemos, não é 

somente um espaço-tempo orgiástico, mas é também para alguns dos sujeitos que o 

ocupam um espaço-tempo de trabalho; por isso, nos perguntamos: quais são as amarras 

de classe que nos prendem mais à perspectiva do desejo do que à perspectiva do 

trabalho subalterno? Não nos preocupamos em encontrar uma resposta para esta 

pergunta e, provavelmente, também não estaríamos atentos a ela se não tivéssemos 

colocado em diálogo os diferentes textos literários sobre cinemas pornôs. 
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No campo literário, a hegemônica produção cisgênera masculina se não reflete uma 

multiplicidade de corpos dos narradores e personagens, ao menos constrói uma 

multiplicidade de posicionalidades do homem cisgênero dentro dos cinemas pornôs. É 

nessa perspectiva que encontramos narradores e/ou personagens que enquanto 

usuários experimentam o cinemão como um lugar de prazer (Capucho, 1999; Lemebel, 

2001; Modarelli, 2016; Pérez, 2012; Perlongher, 1991; Sebreli, 2015; Videla, 2015) e 

como lugar abjeto (Gorodischer, 2011; Silva, 1986); enquanto garotos de programa 

experimentam o cinemão como lugar de prazer e de trabalho (Damata, 1975) e  enquanto 

trabalhador da limpeza como lugar de trabalho e de abjeção (Viana, 2009); enquanto 

morador de rua experimenta como lugar para o prazer e para a alimentação (Pérez, 2005) 

ou como lugar para dormir (Freire, 2015); assim como encontramos usuários que utilizam 

o cinemão para roubar (Asís, 1982) e até mesmo para se livrar do calor da cidade (Freire, 

2013). Nesse sentido, podemos dizer que a grande quantidade de textos e de autores 

constrói uma polifonia das representações do homem cisgênero dentro do cinema pornô. 

 

Enquanto lugar de desejo e prazer para usuários, o narrador de Capucho diz que somente 

no Orly ele conseguia se sentir um habitante da Terra (1999: 75) e que seu desejo se 

alimentava dos homens que vislumbrava nos cantos mais escuros do cinema, no 

banheiro ou na penumbra das poltronas (1999:46); o narrador de Modarelli diz que na 

falsa noite dos cinemas a escuridão iluminava a vida das suas carnes (2016:41); assim 

como o narrador de Videla diz que no escuro do cinema aprendeu coisas para toda a sua 

vida, como a sentir prazer em não saber nada sobre quem vai encontrar (2015:59) e a 

gozar com a ampliação dos seus sentidos, que se tornavam capazes de perceber a 

mínima variação do ar (2015:54). Enquanto lugar abjeto para usuários, Silva vai dizer que 

o cinemão fede a necrotério (1986:18) e que as travestis são uma coisa feia (1986:86); 

nesse mesmo sentido, os personagens de Gorodischer, apesar de fazerem tentativas de 

se afastarem dos mandados familiares edipianos (2011:270), são hipocondríacos 

(2011:242) e sentem a escuridão e o anonimato como algo terrível (2011:269) que os 

afastam do sagrado das relações humanas (2011:165). 
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A partir da perspectiva dos trabalhadores que ocupam o cinemão, os garotos de 

programa de Damata não só consideram o espaço um lugar seguro (1975:52), onde se 

pode ganhar dinheiro fácil (1975:11), como o sentem como um lugar mais livre e distante 

das pressões familiares (1975:8). Enquanto isso, para o seu Manuel, o espaço, além de 

ser barulhento e quente (2009:151), era também um lugar de doença e de culpa pela 

enfermidade da filha (2009:171), o que, entretanto, não elimina o desejo dele por algumas 

das strippers que se apresentavam no local (2009:214). 

  

Seguindo o caminho dos moradores de rua, para o personagem mendigo de Perez, o 

cinemão é o lugar onde ele desfruta de um banquete de paus de todos os sabores e 

tamanhos, que lhe serve tanto para saciar a fome que sente durante o dia quando 

mendiga nas portas das igrejas, quanto para saborizar os restos de comida que encontra 

no lixo durante à noite, depois do fechamento dos restaurantes (2005:44). Enquanto isso, 

para o velho de Freire, o escuro mágico do cinemão é não só a sua casa (2015:230), mas 

é também o lugar onde ele encontra sua grande e talvez única amiga, a travesti Zélia 

Suave (2015:226). 

 

Por fim, o cinemão de Asís é um espaço de violência e de prazer, já que é utilizado pelo 

personagem Ramón como um espaço tanto para fazer sexo com outros homens, quanto 

para roubar, extorquir e espancar (1982:18-19); assim como também é um espaço onde 

o narrador de Freire se dirige para fugir do calor da cidade do Recife, o que não o impede 

de também apagar os calores da idade (2013:88-89).  

 

Conjuntamente, a partir de todos esses textos literários, podemos dizer que há uma 

multiplicidade de narrativas sobre o homem cisgênero dentro do cinema pornô. Os textos 

nos mostram que o cinema não é só um espaço erótico, mas é também um espaço de 

trabalho, um espaço de violência e um espaço para outros usos. Dessa forma, os homens 

cisgêneros, a depender da posição que ocupam dentro do cinema pornô e de como 

respondem às interpelações da cisheteronormatividade, da modernidade e de outros 

atravessamentos, possuem modos distintos de subjetivação que não estão restritos a 

agenciamentos dissidentes sobre gêneros e sexualidades. 
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Como mostramos, há também um pequeno número de mulheres cisgêneras 

pesquisadoras nesse campo. No entanto, a perspectiva construída por elas também 

privilegia, como principal interlocutor, o homem cisgênero que ocupa o espaço do 

cinemão como cliente. Nesse sentido, apesar da importante empreitada que é produzir 

uma fala enquanto mulher cis dentro de um espaço hegemonicamente masculino 

cisgênero, parece-nos ainda haver uma relativa colonização dessa fala a partir da 

perspectiva dos homens cis. Não queremos com isso sugerir que as mulheres cisgêneras 

falem apenas das outras mulheres cis que ocupam o cinemão, mas é preciso também se 

perguntar o porquê de nenhuma dessas pesquisas se construir com base na perspectiva 

das usuárias, das trabalhadoras sexuais ou das trabalhadoras da limpeza. Certamente 

experimentaríamos um outro cinema pornô176. 

 

A partir das etnografias produzidas por homens e mulheres cis, podemos dizer que há 

pouca circulação de mulheres (cisgêneras) no local e que a presença dessas mulheres 

se faz sempre acompanhada de homens (cisgêneros) (Ribeiro Matos, 2012:15);  que as 

mulheres (cis) que se prostituem no local consideram o ambiente do cinemão um espaço 

mais seguro (Novais, 2013:39); e que a presença de mulheres (cis) altera o 

comportamento dos homens (cis) dentro do cinema, que passam a gravitar ao redor delas 

(Ribeiro Matos, 2012:107). Como explica Ribeiro Matos, 

A presença de mulheres no cinema transforma as relações internamente levando 
alguns homens a não manterem intercursos com outros homens, algo que se 
rearticula assim que elas deixam o local (2012:108). 

                                            
176 Como explicamos na nota de rodapé anterior, somente após a conclusão desse trabalho e já na fase 
final de sua publicação conseguimos ter acesso à monografia de Santos da Cunha (2004). Nesse texto, a 
pesquisadora cisgênera não só constata que a maior parte das etnografias sobre cinemão é feita através 
do olhar do homem (cisgênero) consumidor, como também constrói uma outra perspectiva do espaço ao 
abordar em seus dois últimos capítulos o cinemão a partir “do lugar de fala” das stripers (cisgêneras) e do 
casal cis-heterossexual que faz shows de sexo ao vivo no local. Assim sendo, através do texto 
experimentamos um outro cinema pornô; construído, dessa vez, pela voz de mulheres cisgêneras que 
trabalham eroticamente no espaço. Nos dois capítulos, a autora não só descreve a origem, o corpo e a 
performance dessas mulheres, os subterfúgios utilizados por elas para o exercício do trabalho e as 
diferentes formas como as mesmas entendem o trabalho que realizam, como também apresenta o espaço 
do camarim como parte da geografia do cinema pornô. Além disso, são discutidos também os discursos 
transfóbicos de parte dessas trabalhadoras, assim como o papel do homem e da mulher (cisgênera) nesses 
shows e as diferenças entre o gozo masculino e o feminino. Por fim, a pesquisadora conclui que o espaço 
do cinemão, ainda que seja um território de estimulação libidinal e de busca de prazer para alguns, é 
também um espaço de exclusão, sofrimento e dominação para outras, especialmente para algumas das 
mulheres que trabalham eroticamente no espaço. 
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No campo literário, não encontramos nenhum texto produzido por autoras cisgêneras e, 

talvez, por conta disso, nenhum texto consiga produzir uma voz ou uma narrativa própria 

para as mulheres cis dentro do cinemão. Elas aparecem, então, sempre mediadas pela 

voz do homem (cisgênero) que ou frequenta ou trabalha no local. Na novela de Capucho 

(1999), a presença da mulher (cis) está restrita à informação de que havia uma mulher 

que sentada próxima ao banheiro vendia salgadinhos (1999:27), ou seja, exceto pela 

localização e pela atividade comercial que desenvolvia dentro do cinema, nada mais 

sabemos sobre ela.  

 

No conto de Damata (1975), não há registro de mulheres (cis) dentro do cinema, 

entretanto, os personagens conversam sobre o relacionamento deles enquanto operários 

com mulheres (cis). Elas são construídas como um "objeto de luxo", como aproveitadoras 

que vivem às custas dos homens e como "safadas" por traírem seus namorados e 

maridos (1975:9). Dessa forma, o discurso machista dos dois garotos de programa, ao 

mesmo tempo em que provoca fístulas na heterossexualidade, por admitir o contato 

sexual entre homens como parte da heterossexualidade, mantêm a mulher cisgênera 

como um objeto do desejo e como traiçoeiras e dependentes do homem cisgênero. No 

conto de Viana (2009), as mulheres (cis) aparecem como strippers e prostitutas que o 

narrador constrói como abjetas e como objetos de desejo, passíveis inclusive de serem 

violadas, como podemos perceber no trecho abaixo. 

Cada dia está mais difícil não sonhar em foder aquelas bundas grandiosas que 
se rebolam no palco. [...]. Qualquer dia desse ele toma coragem e vai mostrar a 
ela o que é um macho de verdade. Faz tempo que não mostra a sua macheza 
(2009:214). 
 

Assim, podemos dizer que essas narrativas literárias constroem um imaginário sobre a 

mulher cisgênera que passa pela ausência de uma voz, pela objetificação e/ou pela 

imagem do corpo que pode ser violado. Por conta disso, para tentarmos construir uma 

narrativa que se aproxime da voz ou da experiência dessa mulher dentro dos cinemas 

pornôs, recorremos a relatos eróticos publicados na internet em fóruns e sites 

pornográficos, cujas narradoras ou personagens principais são supostamente mulheres 
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cisgêneras177. É preciso dizer que todos os textos encontrados narram a experiência da 

mulher cis exclusivamente como usuária do cinema pornô. Entretanto, por não haver 

muitos relatos que abordem a mulher cisgênera dentro do cinemão, foram encontrados e 

selecionados apenas treze textos; sendo sete brasileiros e seis de diferentes países de 

língua espanhola, como Argentina, Espanha, México e Nicarágua. Além disso, quase 

todos os textos encontrados foram produzidos depois de 2008, o que parece indicar a 

curta vida online desses relatos eróticos. 

 

Dentre os treze textos, quatro são narrados por homens cisgêneros que acompanham 

suas parceiras a um cinema pornô, geralmente estimulados por elas; um é narrado por 

uma mulher cisgenera casada que vai ao cinema sem o marido saber; e oito são narrados 

por mulheres que vão ao local acompanhadas de homens igualmente cis. Todos os textos 

foram publicados anonimamente, ainda que alguns deles indiquem blogs e e-mails para 

correspondência com os leitores, por isso, não podemos dizer quantos são realmente 

escritos por mulheres cis. No relato Casada diz fui pega no cinema pornô (2009), por 

exemplo, a variação entre o uso do masculino e do feminino, antes de indicar uma língua 

menor ou uma polifonia de vozes no relato, parece-nos sugerir que se trata de um homem 

cisgênero tentando escrever a partir da voz de uma mulher cis.  

 

Entre todos os textos, somente em Conhecendo um cine pornô (2016), que é narrado por 

Rosiane, a mulher cis entra no cinema pornô sozinha; em todos os outros, as mulheres 

cis entram acompanhadas de um marido, namorado ou amigo. De acordo com a 

etnografia de Novais (2013:11), as mulheres cis desacompanhadas têm medo de serem 

violadas nos cinemas pornôs, por isso, estão quase sempre acompanhadas da figura 

masculina. Apesar disso, esses relatos eróticos preenchem a lacuna deixada pela 

antropologia e pela literatura por construir o cinemão a partir do desejo da mulher 

cisgênera. Rosiane assim descreve a sua entrada sozinha ao cinemão: 

Naquele momento, veio em minha mente, como seria se uma mulher entrasse 
neste cinema? [...] Sempre que eu passava em frente ao local eu pensava nisso, 
e toda a vez que eu lembrava disto eu ficava muito excitada. Um dia, não 
aguentando mais de tesão e curiosidade, decidi que iria entrar, para conhecer, 
iria olhar de perto da porta, e se me arrependesse sairia bem rápido. [...] Na 

                                            
177 O endereço eletrônico dos relatos eróticos selecionados pode ser consultado no Anexo 13. 
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bilheteria tinha um senhor já de idade, que estranhou quando me viu pedindo o 
ingresso, paguei o ingresso de cabeça baixa e entrei rápida, antes que perdesse 
a coragem, e vi que fui seguida já na entrada (2016). 
 

Faremos uma análise conjunta desses textos, uma vez que todos obedecem a uma 

repetitiva estrutura formal, além de não apresentarem diferenças significativas nas 

histórias narradas, exceto as que serão mostradas aqui. Todos esses relatos eróticos 

apelam, por exemplo, à veracidade do que é narrado, assim, o pacto com o leitor passa 

também pela capacidade da narrativa de se apresentar como verossímil, como 

verdadeira. Nesse sentido, sempre há comentários que tanto elogiam a veracidade da 

aventura sexual narrada, quanto convidam o narrador ou a narradora para encontros ou 

pedem dicas sobre como convencer a/o parceira/o a se aventurarem nos cinemões. 

 

Além disso, todos esses textos começam com uma descrição física da narradora ou da 

mulher que acompanha o narrador, cuja finalidade é mostrar e acentuar a potência erótica 

do corpo da mulher cis. Essa descrição física parece também funcionar tanto como uma 

propaganda de quem narra, o que rende mais comentários nos fóruns onde esses textos 

são publicados, quanto como um potencializador erótico para quem o lê. Todos esses 

relatos estão dirigidos à excitação erótica dos leitores, por isso, o corpo da mulher 

cisgênera é a primeira imagem criada por essas narrativas, uma vez que é ela que vai 

guiar os leitores pelo cinemão. Por conta disso, o que se acentua nesses textos são o 

corpo e a beleza da mulher padrão. Assim, por exemplo, se apresenta a narradora de 

Casada fui pega no cinema pornô: "Sou loira, cabelo lisos até a cintura 1,68 alt 58 kg 

seios grandes turbinados, coxas grossas cinturinha fina e bucetinha carnudas e 

depiladinha!!!" (2009). 

 

Todos os textos, sendo as autoras mulheres cisgêneras ou não, parecem endereçados 

ao desejo do homem cisgênero e heterossexual, por conta disso, exceto pelo texto La 

follada más caliente en un cine (2012), nenhum dos outros relatos descreve muitos 

detalhes físicos dos homens que narram ou aparecem como acompanhantes das 

narradoras. O corpo que interessa sexualmente nessas narrativas é exclusivamente o 

corpo da mulher cis. Dessa forma, exceto pelo mesmo texto, nenhum desses homens 

interagem sexualmente com os outros homens nos cinemas pornôs, o que parece nos 
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dizer que a descrição do corpo masculino em La follada más caliente en un cine constrói 

o relato para o desejo bissexual.  

 

O fato das narrativas parecerem dirigidas ao público masculino cisgênero heterossexual 

não impede que outros corpos e desejos, a partir provavelmente de uma leitura perversa 

desses textos, se excitem eroticamente, como podemos constatar nos comentários dos 

fóruns. Desse modo, no fórum onde está publicado o relato Me manosearon en el cine 

porno há o comentário de uma leitora, provavelmente uma mulher cisgênera, que assina 

como Zebeida Moreno, que diz: 

me encanto tu relato yo soy sumamente caliente y mi marido no me pela mucho 
pero yo he tenido esa fantasia de tu relato me encantaria hacerla realidad, con 
un viejo compañero de universidas t.s. de apellido López sueño que me la mama. 
ufff!!!! ya me calente (s/d). 
 

Após a descrição física da mulher, seja ela narradora ou não, os relatos passam, em 

seguida, às descrições dos atos que ocorreram no cinemão e terminam com o casal ou 

a mulher deixando o espaço. Todos os textos narram uma aventura que já foi vivida; os 

relatos, portanto, são sempre memórias desses encontros. Assim como os textos 

literários, a maior parte desses relatos abordam o anonimato, o cheiro, a escuridão, a 

publicização do sexo e os diferentes marcadores sociais como potencializadores eróticos. 

Como relata a narradora de Me manosearon en el cine porno, "No sé si alguien nos pudo 

ver, pero eso también nos excita mucho, cogíamos poco y nos venimos en orgasmos que 

todavía al recordarlos, siento el mismo escalofrío" (s/d). Além disso, assim como o 

narrador de Lemebel (2001), a narradora de ¿Cine porno o sala sexual? também 

questiona se o verdadeiro filme é o que se exibe na tela ou o que se performa entre os 

que ocupam a sala. "Aún me queda la duda, si nos habrá estimulado la película de ficción 

pornográfica o la escena real de la sala" (2010). 

 

Uma outra questão que podemos perceber através desses relatos é que, assim como 

aponta Ribeiro Matos (2012:7), a presença da mulher cisgênera altera a geografia erótica 

dos cinemas pornôs, uma vez que a maior parte dos homens cisgêneros passam a 

gravitar em torno desse corpo. Entretanto, não há descrição de violência contra a mulher 

cisgênera nem nos relatos e nem na antropologia. Como aponta os narradores de Con 
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mi ex en un cine porno (2008) e Eu e minha namorada no cinema pornô (2013), a 

presença da mulher cisgênera faz com que todos os homens se aproximem do casal.  

 

Assim, o que parece mais importante sobre esses relatos é como todos eles constroem 

o cinemão como um rito de passagem para a mulher cisgênera, onde o espaço e o 

encontro com os outros corpos representa um modo de subjetivação a partir de uma 

maior liberdade do seu corpo e da sua sexualidade. Como diz Rosiane, "realmente, estou 

me tornando uma puta mesmo, e até estou gostando muito disso" (2016). 

 

O que essas narrativas parecem indicar, portanto, é que os espaços darkroom também 

funcionam como uma aprendizagem para o corpo da mulher cisgênera, que experimenta 

o local como usuária e subjetiviza essa experiência a partir de uma maior erotização da 

sua vida depois da experiência no cinema pornô. Todas as narradoras e personagens 

são unânimes em afirmar que a vida sexual se tornou mais intensa e menos 

(hetero)normativa após o cinemão, uma vez que é nesses espaços que muitas delas 

experimentam pela primeira vez o sexo anônimo e com múltiplos parceiros. 

 

3.2.2. O corpo trans no cine(mão) 

 

No campo das ciências humanas, cabe destacar a total ausência de homens e mulheres 

trans que produzem pesquisa nessa área. Não encontramos, nesses quatro anos de 

investigação, nenhum texto antropológico produzido por homens ou mulheres trans que 

abordem o cinema pornô. Entretanto, em todas as pesquisas produzidas por homens e 

mulheres cisgêneros aparecem referências às travestis, o que significa que estes corpos 

não estão completamente ausentes do espaço do cinemão. Das muitas coisas que isso 

pode nos dizer, talvez, a mais importante seja constatar que essa população, que tem 

uma expectativa de vida no Brasil, por conta das práticas de extermínio, de trinta e cinco 

anos, ainda se encontra fortemente excluída das universidades e da produção de 

pesquisa acadêmica. Por conta disso, acreditamos que as universidades devem pensar 

e propor políticas públicas de inclusão e de permanência desses corpos no ambiente 

universitário. 
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Além de ainda não produzirem textos acadêmicos, os homens trans também não 

produzem literatura e nem mesmo relatos eróticos a partir do cinema pornô, assim como 

também não são representados na produção antropológica e literária. Recuperando e 

repensando algumas considerações de Preciado (2016:7), podemos dizer que os 

homens trans são como fantasmas que estão marcados por uma total ausência de 

representação. Se é questionável a afirmação de que esses sujeitos não frequentam os 

cinemas pornôs, é recorrente entre os mesmos a afirmação de que não só a voz, como 

também as demandas deles, são inaudíveis à maior parte das pessoas. Como afirma 

Luciano Palhano (2015), os homens trans existem sem existir.  

 

Para tentar ouvir um pouco essa voz, recorremos ao livro de memórias de João W. Nery, 

Viagem solitária: memórias de um transexual trinta anos depois (2011), que apesar de 

não falar em nenhum momento sobre cinema pornô, conta-nos um pouco da sua relação 

com o cinema tradicional. Antes de entrarmos no cinema, há uma breve passagem em 

que o autor diz que gostaria de conhecer um prostíbulo por dentro, mas que nunca ousou 

sequer passar por perto (2011:25). Através dessa relação com o bordel, enquanto espaço 

pornotópico, podemos inferir que a mesma motivação também o afastaria do cinema 

pornô: o medo de ter a sua transexualidade descoberta. 

 

Quanto ao cinema, ele tanto serve como modelo de masculinidade, quando João ainda 

era criança (2011:35), quanto como um espaço mais permissivo, onde ele podia fumar 

(2011:67). Mas, além disso, o cinema também é um lugar onde práticas eróticas são 

possíveis. Refazendo o que existe de mais profundo em Paul Valery (1932:50) e o que 

existe de mais erótico em Bent (1997)178, João chega a orgasmos apenas com apertos 

de mãos, enquanto assistia a um filme acompanhado da pessoa com que ele estava 

envolvido no momento (2011:60).  

 

Não é nosso objetivo tentar encontrar uma resposta a essa invisibilidade, mas, com base 

nos relatos de homens trans (Lucon, 2015; Nery, 2011), podemos conjecturar que muitas 

                                            
178 Cena disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zyKsm8mkJgs>. Acesso em 10 de nov. 2017. 
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vezes a invisibilidade é almejada como uma forma de proteção contra a violência 

transfóbica que os interpelam, principalmente, a partir do discurso cisheteronormativo do 

estupro corretivo. A invisibilidade e o escuro, assim, são desejados e experimentados por 

muitos desses homens como um lugar seguro, como um refúgio. Nesse sentido, podemos 

dizer que os homens trans são não só os corpos mais escuros dentro do cinemão, como 

também são os corpos vagalumes que mais estão reduzidos às sobrevivências e às 

clandestinidades de simples lampejos. Como argumenta Guilherme Almeida, 

Há restrições a quem decide produzir conhecimento sobre ‘homens trans’ no 
Brasil. A primeira delas é a pouca visibilidade [...]. A segunda restrição a estudos 
é a sua rápida capacidade de passing (estreitamente vinculada ao 
desconhecimento social da condição FTM), mas também relacionada à bem 
elaborada construção de ‘corpos sociais masculinos’, que se torna especialmente 
eficaz após a realização da mastectomia e do uso prolongado de testosterona 
[...]. Essa invisibilidade adquirida com frequência a duras penas significa para a 
maior parte um agradável momento de trégua na estressante e contínua batalha 
por respeito à identidade/expressão de gênero. Por esse motivo, não sei se 
homens trans desejam comunidades reais e muito menos formar grupos políticos, 
ou se a necessidade de encontrar pares se basta nesses encontros pontuais e/ou 
virtuais de socialização. É possível que o desejo predominante seja de fato o de 
sumir na multidão, o ‘direito à indiferença’. Esse é facilitado pelo fato de que o 
passing, como dito, é obtido com facilidade (2012:519). 
 

As mulheres trans, as travestis, entretanto, ainda que não produzam pesquisa científica 

a partir do cinema pornô, quase sempre aparecem nas narrativas antropológicas de 

pesquisadores cisgêneros. A produção antropológica, entretanto, constrói o lugar das 

mulheres trans dentro do cinemão sempre a partir da prostituição; não há, por exemplo, 

texto que narre a experiência travesti como usuária desse espaço. Essas pesquisas 

produzem, portanto, uma narrativa única sobre as travestis que está sempre mediada 

pela prostituição. Consequentemente, nos textos antropológicos, as travestis ou 

aparecem nas laterais das salas de cinema, exibindo seus corpos na caça de clientes, 

ou em pequenos grupos fora das salas, onde sociabilizam e reconstroem a feminilidade. 

 

Um outro ponto levantado por essas pesquisas é que algumas pessoas, incluindo gays e 

outros "dissidentes", o que revela que a dissidência é sempre situacional, como aponta 

Díaz-Benítez (Barreto, 2017:83), costumam perceber o cinema pornô, como explica 

Ribeiro Matos (2012:80), como lugares inseguros, ligados à violência e à prostituição a 

depender da maior ou da menor presença das travestis, o que mostra que a transfobia é 
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parte constituinte também do universo das "dissidências" de sexualidade. Como resume 

Câmara Vale, 

A marginalização do cinema, entretanto, recaía com mais força sobre as travestis. 
Aos olhos dos homossexuais de classe média, sua presença implicava uma 
"potencialidade corrosiva", identificados a uma dimensão de impureza, 
indefinição e perigo, associados exclusivamente ao roubo, à prostituição e à 
violência (2000:104). 
 

Nos textos literários, como já mostramos, construções abjetas sobre os corpos das 

travestis aparecem em Silva (1986), onde são construídas tanto a partir da violência, da 

feiura e da animalidade (1986:120), quanto como falsas mulheres (1986:118); e em Viana 

(2009), através das queixas de seu Manoel que diz que "travecos" estão roubando o lugar 

das mulheres (cisgêneras) e “avacalhando” os shows das strippers (2009:214). 

 

De acordo com Câmara Vale (2000:104), essa percepção transfóbica sobre as travestis 

faz com que outros lugares privados de pegação e sociabilidade, como bares, boates, 

saunas e até mesmo alguns cinemas pornôs, interditem ou limitem a entrada de travestis, 

o que mostra que a presença desses corpos é sempre uma forma de ocupar 

subversivamente e de profanar os espaços, inclusive entre os "dissidentes" que 

reterritorializam novas normatividades. As travestis, portanto, mais do que nenhum outro 

corpo, de fato, ainda seguem lutando por seus espaços de interação, sociabilidade e 

pegação.  

 

Como explicamos a partir de Sabsay (2011), nem mesmo a rua e o espaço público são 

lugares acessíveis às travestis. Como aponta Terto Júnior (1989:83), as travestis são as 

mais visadas pela repressão policial não só fora, como também dentro dos cinemas 

pornôs; por isso, muitas vezes elas entram nos cinemões, como já dissemos, travestidas 

de homens e fazem dos banheiros desses espaços um camarim, uma sacristia, como diz 

o narrador de Capucho. 

O banheiro era como é uma sacristia no espaço de uma igreja. Era lá que os 
travestis se montavam, se preparavam ante o espelho para o trabalho no Orly 
(1999:47). 

 

Novamente é no campo literário onde encontramos uma maior polifonia e posicionalidade 

dos corpos trans no cinema pornô. Dessa forma, podemos dizer que a literatura rompe 
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com a narrativa da antropologia, que circunscreve esses corpos exclusivamente à 

prostituição, e reescreve a história travesti no cinema pornô também como usuárias, a 

partir das autoras trans e travestis. Nesse sentido, através dos textos de Naty Menstrual 

(2008 e 2009) e de Susy Shock (2013), podemos perceber a usuária travesti que ocupa 

o cinema pornô como espaço de prazer; assim como também podemos perceber a 

experiência da prostituta travesti, que trabalhando no cinemão também o entende como 

um espaço de trabalho e de prazer. A polifonia de vozes das travestis, portanto, ainda 

que não seja tão grande quanto a dos textos que narram a experiência do homem 

cisgênero, apresenta posicionalidades que extrapolam a narrativa única da antropologia. 

 

O conto Una rata muerta (2008), de Menstrual, é o único texto escrito por travestis a 

narrar a experiência da prostituição travesti no cinemão. Neste, a narradora, a Talatro, 

aborda, principalmente, a territorialidade que se constrói no cinema pornô. Pelo fato da 

Talatro ser a mais velha prostituta travesti no espaço, ela decide quem pode ou não 

frequentá-lo. De acordo com a narrativa, a Rata, um homem gay que já tinha sido expulso 

de outro cinema por tirar trabalho das travestis, um dia, rompe a territorialidade da 

prostituição travesti e faz sexo oral em um chongo que era desejado pela Talatro. Este 

fato desencadeia, então, uma reação violenta das travestis contra a Rata, que termina 

tendo os longos cabelos cortados e sendo retirada do cinemão por paramédicos. O 

cinema pornô, portanto, é não só um lugar de prazer e de trabalho para a narradora, mas 

é também um lugar que possui suas próprias regras. 

 

A territorialidade da prostituição travesti dentro dos cinemas pornôs é uma das poucas 

questões a aparecer na produção literária cisgênera, além disso, pode também ser 

inferida na antropologia. Terto Júnior (1989:109), por exemplo, afirma que as travestis 

são o único grupo dentro do cinema capaz de se organizar, seja para defender o contrato 

da prostituição e exigir o pagamento de um determinado cliente, seja para se defenderem 

da violência física de algum usuário. Além disso, de acordo com os interlocutores de 

Novais (2013:40), há uma tensão que se estabelece entre gays e michês versus 

prostitutas travestis, uma vez que elas consideram que a presença de gays e michês 

afasta o público heterossexual do cinema. 



211 

 

 

Podemos dizer, portanto, que a territorialidade da prostituição travesti se impõe dentro 

de alguns cinemões porque esses espaços funcionam tanto como espaço de pegação, 

como quanto espaço de trabalho, de prostituição. Por conta disso, as prostitutas travestis 

impõem limites a alguns usuários no cinema, uma vez que o cinemão é uma importante 

fonte de subsistência delas. Nesse sentido, segundo Terto Júnior (1989:67), o fato das 

travestis não trabalharem nos finais de semana dentro dos cinemas faz com que o local 

funcione exclusivamente como espaço de pegação. Esse fato é assim narrado por 

Capucho: 

Nos fins de semana o cinema era nosso, era a folga das travestis ou elas iam 
para outro lugar, talvez trocassem o trabalho diuturno pelo noturno. Também não 
era dia em que os trabalhadores do centro da cidade entravam no cinema para 
uma rapidinha. O cinema ficava mais vazio e tranquilo. O nosso arco-íris ficava 
sem o vermelho das travestis (1989:74). 
 

A crônica de Modarelli, que conta a história da sua amiga, a prostituta travesti Marie 

Roxette, que dominava um cinemão no bairro de Constituição, em Buenos Aires, atuando 

inclusive como uma administradora informal do espaço junto à própria gerência do 

espaço (2016:47), diz que é a Marie quem permite ou não a aproximação dos gays com 

os chongos. No entanto, ela costuma ser generosa, como nos conta o narrador: 

La Marie era generosa con las mariquitas como nosotras, resignadas a no 
travestirnos en su falso meublé triple x y, por tanto, a no rivalizar con ella. Aunque 
estuviésemos ávidas del chongo, cuya edad y abdomen podía pasarse por alto 
(al chongo, hipótesis o sueño, se le perdona el deterioro), esperábamos 
obedientes detrás de la última fila de asiento a que Marie nos tramitase una verga. 
Siempre asomaba con su cabeza giratoria un señor de bien necesitado de 
desahogo, pero con la cuenta de su bolsillo en cero. Alguno rechazaba el convite 
y prefería en cambio "pasar" con un gay masculino, de esos que no sacan la 
hembra cautíva de sí. A ese falso hetero se le hacía la cruz, se lo maldecía hastan 
en cantonés, que no le hablo ni lo atiendo nunca más. A mí no me va a venir un 
tipo a poner en la misma bolsa que a los gays (2016:43). 
 

O cinemão, entretanto, segundo Modarelli (2016:47), era um espaço grande o suficiente 

para garantir uma convivência harmoniosa entre o trabalho e o prazer das prostitutas 

travestis e o prazer dos gays. Dessa forma, a relação violenta da Talatro com a Rata, no 

conto de Menstrual (2008), ocorre justamente por conta do novo rompimento das regras 

impostas pela prostituição travesti. 
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Os outros textos de Menstrual constroem o cinema pornô exclusivamente como um 

espaço de prazer para as travestis enquanto usuárias. No conto Qué tren, qué tren 

(2008), a narradora nos relata a história de uma velha travesti, a Nelly, que sofre com os 

estragos causados pelo silicone industrial colocados na sua juventude e, por isso, 

encontra na escuridão do cinemão um lugar confortável para o seu corpo envelhecido e 

disforme. Além disso, o conto narra a experiência travesti nas ruas, onde podemos 

perceber a transfobia sofrida pela personagem, que é agredida por homens cisgêneros 

justamente no dia em que tenta romper, saindo à rua, com a tristeza que a rodeia. Nesse 

mesmo sentido, no conto La empastillada (2008), conhecemos a história da travesti Angie 

e da sua amiga Nestor, que frequentam cinemas pornôs como uma forma de se curar 

das amarguras das suas vidas. Assim como no conto anterior, esse também narra 

agressões transfóbicas sofridas pela Angie, que são praticadas tanto por sua família, 

quanto por alguns dos seus parceiros sexuais. O conto termina com a Angie sendo 

suicidada por não aguentar as recorrentes agressões e espancamentos. 

 

No texto Crónica del hombre bola (2008), sobre o qual já falamos, o cinema é 

experimentado pela travesti tanto como lugar de prazer, quanto como um clube social, 

onde ela encontra, conversa e bebe cerveja com amigas. No conto Continuadísimooooo 

(2008), a narradora, que frequenta um cinema pornô no bairro de Once, em Buenos Aires, 

diz que a experiência sexual do cinemão a relaxa e a prepara para a semana esgotadora 

que enfrenta. Na crônica Corazón de cine porno (2009), a cronista relembra como tomou 

conhecimento dos cinemas pornôs e como eles foram o palco, durante longos anos, da 

sua vida sexual. Além disso, diz que no cinemão fez amigos, namorados, realizou 

fantasias, se apaixonou, encontrou os maiores e os menores paus da sua vida e 

experimentou muitas outras coisas que levariam anos para serem narradas; assim como 

também nos conta a hesitação de uma usuária travesti ao entrar pela primeira vez no 

cinemão. 

 
Por fim, no conto poético Cine XXX (2013), de Susy Shock, o cinema é um espaço onde 

a narradora, através de uma conga promíscua, tenta afastar a lembrança, "el reinado de 

tu olor", de um antigo amor. Dessa forma, o cinemão funciona como um elixir prazeroso 
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que serve tanto para manter a narradora alegre e luminosa, quanto para não a fazer 

naufragar em tristeza, como nos conta a narradora: 

Que una nació para hacer el ruido del taco y el de la risa y el de la madama 
jarana, para que todas digan: "¡Que reina la marica!... ¡Tan gloriosa en su brillo!"... 
"¡Qué guacha!"... ¡Cómo me hace reir!. Yo sólo vengo para que ella me ilumine. 
¡Sí, hasta santa se dice que es!". "porque uno viene por verga y ella te presta 
calma"... "Uno viene por culos y ella te inventa manzanas, que hasta se 
multiplican". Porque no sé si será verdad o mentira, pero bajo esta tenue lucecita 
de la carne pagana todo lo que asoma un poco más el hocico, parece que vuela 
(2013:19). 
 

Assim sendo, podemos dizer que as narradoras travestis além de construírem outras 

narrativas sobre a experiência da transgeneridade dentro do cinema pornô, rompendo 

inclusive com as narrativas antropológicas e literárias que as reduzem à prostituição, 

inserem no sistema literário assuntos que tradicionalmente não fazem parte da literatura, 

como a transfobia de familiares, de desconhecidos e de amantes, o envelhecimento dos 

corpos a partir do uso do silicone industrial, as territorialidades que se constroem a partir 

da prostituição travesti, assim como também o amor a partir desses corpos. Nesse 

sentido, podemos dizer que a polifonia literária travesti cria diversas representações, 

todas elas prazerosas, de subjetivação a partir do cinema pornô. 

 

3.3. Alegria e tristeza no cine(mão) 

 
La tristeza y la alegría son las dos grandes tonalidades 
afectivas; en tanto la tristeza es el afecto que 
corresponde a una disminución de potencia, la alegría 
corresponde a su aumento (FLORES, 2013:273). 
 
Deve observa-se aqui, além disso, que não é estranho 
que absolutamente todos os atos habitualmente 
chamados perversos sejam seguidos de tristeza, e 
aqueles a que chamamos retos, de alegria (SPINOZA, 
1982:224). 
 

Anteriormente, abordamos as diferentes leituras sobre os processos de subjetivação, 

apostando mais na capacidade de agência dos sujeitos do que em processos de 

assujeitamento e de constituição de linhas de fuga. Partindo dessas composições, 

estamos interessados agora em perceber tanto os encontros entre os sujeitos dentro dos 

cinemas pornôs, quanto como os corpos se afetam e como se organizam os bons e os 

maus encontros nesses espaços. Assim, com base em uma leitura spinoziana (perversa) 
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dos textos literários e antropológicos, os encontros tanto podem ser sentidos pelos 

sujeitos como alegres, quanto como tristes. 

 

Seguindo a Spinoza (1992:278), os encontros são percebidos como alegres quando eles 

fortalecem os sujeitos e aumentam a sua potência e sua capacidade de agir, enquanto 

isso, os encontros são tristes quando eles enfraquecem os sujeitos e diminuem sua 

potência e sua capacidade de agir. Nossa leitura, portanto, caminha com Spinoza quando 

ele pensa a tristeza e a alegria como os dois grandes afetos de base dos encontros. 

Como resume Deleuze,  

hay dos polos de la existencia. Los dos polos son la tristeza y la alegría. Son los 
dos afectos de base. Él hace toda una teoría de las pasiones en la que la tristeza 
y la alegría son los dos afectos de base. Es decir, todos los otros afectos derivan 
de ellos. [...] Spinoza nos dice que ambos, tanto las tristezas como las alegrías, 
efectúan mi potencia, es decir, completan mi potencia. La efectúan 
necesariamente. [...] la tristeza completa mi potencia, pero lo hace de tal manera 
que esa potencia disminuye (2008:52). 
 

Entretanto, nos distanciamos, ou nos aproximamos perversamente, de Spinoza, quando 

percebemos atravessamentos se não morais, pelo menos normativos, sobre os afetos 

que surgem a partir da tristeza e da alegria. Nessa perspectiva, assim como não 

conseguimos reduzir a indignação somente a um afeto triste, a um ódio contra alguém 

(Spinoza, 1992:338), também não entendemos as perversões somente como tristeza 

(Spinoza, 1992:224). Ao contrário do que argumenta o filósofo, o que percebemos 

através desses textos literários e antropológicos é que nos espaços darkroom, mas não 

somente nestes, os atos entendidos majoritária e cisheteronormativamente como 

perversos produzem alegrias, enquanto os atos entendidos por Spinoza como retos 

produzem tristeza. 

 

É preciso, portanto, ser spinoziano contra o próprio Spinoza, para lembrá-lo que a alegria 

ou a tristeza de um difere da alegria ou da tristeza do outro (1992:327). Dessa forma, 

podemos dizer que para alguns sujeitos os encontros nos cinemas pornôs convêm 

porque produzem alegria, enquanto para outros esses encontros não convêm porque 

produzem tristeza. Obviamente, como perceberemos, muito do que convém ou não 

convém a um corpo dentro do cinema pornô está atravessado pelo modo como esses 

sujeitos compõem com as interpelações da modernidade e da cisheteronormatividade. 
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De acordo com Spinoza (Deleuze, 2006:43), só podemos saber o que convém ou não 

aos nossos corpos experimentando os encontros, uma vez que somente através da 

experiência podemos saber se um outro corpo é um veneno ou não para o nosso corpo. 

No entanto, é preciso prudência e cuidado para experimentar, não só para perceber o 

que incrementa ou não a potência, como também para evitar destruir a própria potência 

ou até mesmo adoecer o corpo do outro. Dessa forma, como sugere Leonor Silvestri 

(2012:120), um devir ético deve medir principalmente o cuidado com que tratamos e nos 

deixamos tratar nos encontros. Além disso, é preciso cautela também porque, como 

explica Deleuze, 

Vivemos em um mundo desagradável, onde não apenas as pessoas, mas os 
poderes estabelecidos têm interesse em nos comunicar afetos tristes. A tristeza, 
os afetos tristes são todos aqueles que diminuem nossa potência de agir. Os 
poderes estabelecidos têm necessidade de nossas tristezas para fazer de nós 
escravos. O tirano, o padre, os tomadores de almas, têm necessidade de nos 
persuadir que a vida é dura e pesada. Os poderes têm menos necessidade de 
nos reprimir do que de nos angustiar, ou, como diz Virilio, de administrar e 
organizar nossos pequenos terrores íntimos. [...] Os doentes, tanto da alma 
quanto do corpo, não nos largarão, vampiros, enquanto não nos tiverem 
comunicado sua neurose e sua angústia, sua castração bem-amada, o 
ressentimento contra a vida, o imundo contágio. Tudo é caso de sangue. Não é 
fácil ser um homem livre: fugir da peste, organizar encontros, aumentar a potência 
de agir, afetar-se de alegria, multiplicar os afetos que exprimem ou envolvem um 
máximo de afirmação. Fazer do corpo uma potência que não se reduz ao 
organismo, fazer do pensamento uma potência que não se reduz à consciência 
(1992:75-76). 
 

Assim, podemos dizer que aprendemos através da experimentação, dos encontros, o que 

pode ou não um corpo, o que convém ou não a um corpo. Entretanto, ao contrário do que 

pressupõe Silvestri (2014:43), não acreditamos que experimentar seja necessariamente 

um processo de construção de linhas de fuga que detém "o juízo moral que se promove 

mediante categorias gerais do que está bem e do que está mal", o que implicaria que a 

experimentação anula as interpelações e os dispositivos. Ao contrário, o que os textos 

literários nos mostraram é que antes de falarmos de linhas de fuga, deveríamos falar em 

agência nos processos de experimentação, o que significa que, quando experimentamos, 

estamos também atravessados por normatividades, interpelações, devires, 

territorialidades, exclusões, desterritorializações, etc. que nos constituem.  
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Nesse sentido, o que convém e o que não convém, o que compõe alegria ou tristeza, se 

percebe através de um processo de experimentação, de um agenciamento, de um 

aprendizado, que pressupõe não só desterritorializações, como também reafirmações 

normativas, uma vez que a experimentação nem sempre é um devir. A experiência do 

cinemão, portanto, não vai por si só produzir alegria ou tristeza nos corpos. A seguir 

analisaremos, por exemplo, como personagens/narradores que inicialmente 

experimentam o cinema pornô como tristeza, ao desterritorializarem interpelações 

normativas, ao aprenderem com o escuro, passam a experimentá-lo como alegria; o que 

nos ensina que a alegria e a tristeza podem também variar a depender de novos 

agenciamentos, de novas posicionalidades, de novas interpelações. 

 

Spinoza também argumenta que as afecções no corpo podem se dar tanto no nível das 

paixões, quando o aumento ou a diminuição da potência se dá por algo exterior ao sujeito; 

quanto no nível das ações, quando o aumento ou a diminuição da potência é causada 

pelo próprio sujeito através de um processo de racionalização das paixões. Uma razão, 

portanto, como explica Silvestri (2017), que é, antes de tudo, uma experiência corporal. 

 

No nível das paixões, diríamos que tanto os sujeitos podem estar experimentando 

indistintamente com seus corpos em uma "ruleta de los encuentros conformandose con 

sufrir los efectos" (Deleuze, 2006:33), quanto podem estar através de uma memória do 

que convém aos seus corpos buscando potencializar os encontros alegres. Neste último 

comportamento, mesmo não havendo uma racionalização sobre os encontros, é possível 

perceber um primeiro esforço dos sujeitos na busca por potencializar a alegria, como 

argumentam Deleuze e Guattari (2008:129).  

 

Podemos dizer, então, que mesmo quando não há entre os personagens/narradores uma 

racionalização sobre a própria experiência no cinemão, existe na maioria deles um desejo 

e um esforço quase sempre prudente que é o de experimentar e de potencializar a 

alegria; exceto, obviamente, nos personagens e narradores de Silva (1986), Viana (2009) 

e Gorodischer (2011), onde a alegria definitivamente encontra-se na saída do cinemão.  
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No nível das ações, há um processo de racionalização das experimentações que se 

dirigem primordialmente a aumentar as potências alegres, o que leva os sujeitos, como 

argumenta Deleuze (2006:115), a selecionarem e a organizarem racionalmente os bons 

encontros. A ação reflexiva, como explica Marilena Chauí (1995:71), encontra-se, 

portanto, na organização da alegria. Dessa forma, queerizar essa razão é não só se abrir 

às experimentações, mas também aos devires, em agenciamentos dissidentes e alegres, 

quanto às interpelações da cisheteronormatividade e da modernidade.  

 

Com base nos textos literários, podemos dizer que a maioria dos 

personagens/narradores, que experimentam os cinemas pornôs enquanto usuários, o 

fazem a partir daquilo que Fernanda Eugenio (2006) chama de um hedonismo 

competente e Ricardo Gambôa (2013), a partir de Regina Facchini (2008), chama de 

hedonismo calculista; o que significa que tais sujeitos tanto possuem uma competência 

para articular os compromissos da vida cotidiana com as práticas de efervescência e de 

perdição do cinema pornô (Barreto, 2017:64), quanto organizam os encontros nos 

espaços darkroom com o objetivo de aumentar o prazer, ao mesmo tempo em que se 

minimiza os riscos implicados em determinadas práticas sexuais (Gambôa, 2013:141). 

 

No diário de Pérez (2012), que registra um ano da vida de Pablo entre médicos e 

experiências eróticas, assim como marca também o aparecimento de coquetéis 

antirretrovirais e o início do seu uso pelo narrador, podemos perceber tanto como Pablo 

articula os compromissos da sua vida cotidiana com a efervescência dos encontros em 

cinemas pornôs e em sessões privadas de BDSM, quanto como o mesmo organiza seus 

encontros objetivando o máximo de prazer com o mínimo de risco. Nesse sentido, há 

uma preocupação do narrador em compatibilizar os cuidados da sua saúde com as 

aventuras noturnas e os sentimentos escuros (2012:1387), o que faz com que o mesmo 

evite ir ao cinemão quando sua imunidade está baixa (2012:596); assim como também 

há um cálculo entre prazeres e riscos quando Pablo, a depender da confiança com os 

parceiros e dos riscos imaginados, rechaça ou permite algumas práticas sexuais, como 

o fisting (2012:299). 
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Isto posto, a partir da questão pensada por Barreto (2017:144), sobre como se organizam 

os bons encontros nesse contexto, podemos dizer que nos cinemas pornográficos 

literários, os sujeitos tanto a partir das paixões, quanto a partir das ações, compõem 

principalmente dois tipos de encontros, dois modos de subjetivação, o que não exclui a 

possibilidade de atravessamentos e passagens entre eles. Há, assim, os encontros 

alegres, quando espaços e corpos se afetam alegremente, o que também significa que 

os sujeitos ocupam o espaço liso do cinemão de forma lisa, mantendo os ânus abertos; 

e há os encontros tristes, quando espaços e corpos se afetam negativamente, o que 

também significa que há uma ocupação estriada do espaço liso do cinemão, onde os 

sujeitos mantêm os ânus fechados.   

 

3.3.1. Paixões tristes no cine(mão) 

cada vez que vea a alguien que intenta persuadirme de 
que en la tristeza hay algo bueno, útil o fecundo, oleré 
en él un enemigo, no solamente de mí mismo, sino del 
género humano. Es decir, oleré en él un tirano o el 
aliado del tirano, pues sólo el tirano tiene necesidad de 
la tristeza para asentar su poder (DELEUZE; 
GUATTARI, 2008:127). 
 

Entendemos a tristeza como o sentimento que experimentamos quando nossa 

capacidade de existir e de realizar é diminuída; a tristeza, portanto, diminui ou impede a 

potência de ação do nosso corpo. Esse sentimento/paixão surge necessariamente como 

efeito de um encontro com um corpo ou com uma ideia que não nos convém. Como 

explica Deleuze, 

Cuando nos encontramos con un cuerpo exterior que no conviene al nuestro (es 
decir, cuya relación no se compone con la nuestra), todo ocurre como sí la 
potencia de este cuerpo se opusiera a nuestra potencia operando una 
sustracción, una fijación; se diría que nuestra potencia de acción ha quedado 
disminuida o impedida, y que las pasiones correspondientes son de tristeza 
(2006:39). 
 

Deleuze a partir de Spinoza (2008:49) argumenta também que os poderes, as 

normatividades, fazem da tristeza uma forma de dominar os sujeitos. Assim sendo, os 

dispositivos e as interpelações normativas costumam entristecer a vida, gerando, como 

consequência, três figuras exemplares que gravitam em torno da tristeza: os sacerdotes, 

homens que entristecem e adoecem a condição humana; os tiranos, homens que se 

servem da tristeza para melhor dominar os outros sujeitos; e os escravos, homens de 
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potência diminuída, adoecidos por paixões tristes (Deleuze, 2006:36). Como resume 

Deleuze (1998:50), os tiranos, os padres, os tomadores de alma, têm menos necessidade 

de nos reprimir do que de nos angustiar, de administrar e organizar nossos pequenos 

terrores íntimos, com a finalidade de nos controlar e escravizar. 

 

Dessa forma, podemos dizer que os homens que experimentam os cinemas pornôs como 

um mau encontro, como um veneno, são homens no quais o espaço e os corpos que 

ocupam o cinemão não lhes convêm, são homens adoecidos por tristezas produzidas por 

interpelações normativas. Os sujeitos literários com os quais dialogaremos nesse ponto 

estão, por exemplo, adoecidos pela culpa, pela religião e pelo complexo de édipo, assim 

como pela modernidade e pela cisheteronormatividade. 

 

Antes de entrarmos nos textos literários, convém recordar que esses sujeitos costumam 

considerar o espaço e os sujeitos que ocupam os cinemas pornôs como abjetos, como 

já discutimos, tanto por questões ligadas à modernidade – o escuro, a sujeira, o cheiro, 

o calor –, quanto por questões ligadas à cisheteronormatividade – a presença de 

travestis, a prostituição, as práticas eróticas dissidentes. Nesse sentido, podemos dizer 

que esses maus encontros são causados porque esses sujeitos adoecidos pela 

modernidade e pela cisheteronormatividade ocupam o cinemão, que é um espaço liso – 

de agenciamentos dissidentes, de inflexão do olhar panóptico, de aproximação háptica, 

de corpos-sem-órgãos, de devires –, de forma estriada – a partir de normatividades de 

gênero e sexualidade, de identidades fixas, de subjetividades edipianizadas, do olhar 

panóptico, de corpos castrados. 

 

Os sujeitos que experimentam o cinemão como paixões tristes agenciam, portanto, 

práticas eróticas mais normativas, o que faz com que haja uma indisponibilidade à putaria 

do cinemão, que se organiza não só em torno de práticas sexuais orgiásticas, mas 

também em torno do anonimato, da promiscuidade e do silêncio, mesmo quando há 

desejo pelo encontro com outros corpos. A tristeza, como argumenta Spinoza 

(1992:304,344), passa também por um desejo frustrado. Assim sendo, essas 

subjetividades tanto podem estar constituídas por uma castração e uma total 
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inviolabilidade do ânus, como em Viana (2009), como por um fechamento circunstancial 

do ânus, restrito aos encontros em espaços darkroom, como em Gorodischer (2011) e 

Silva (1986). 

 

No conto Cine Privê (2009), de Antonio Viana, o encontro do seu Manuel com o cinema 

pornô é sempre marcado por tristeza e ressentimento; o personagem é um homem 

adoecido de paixões tristes não só pela posição que ocupa dentro do espaço, mas 

também pela frustração do desejo erótico, causado pela culpa pela discapacidade física 

da filha e pelas imposições religiosas da sua mulher, Doralice. 

 

O cinemão representa para o personagem o "único emprego que lhe restou na vida" 

(2009:151), uma vez que todas as tentativas para conseguir um outro emprego, 

esbarraram no fato dele não ter "nem o primeiro grau" e, por isso, "mal sabe fazer conta 

pequena" (2009:203); assim, seu Manuel "sofre com a vassoura na mão" e guarda rancor 

com a vida que leva e com a precariedade do trabalho que realiza (2009:203). Além disso, 

lhe incomoda também o próprio espaço, a falta de ventilação, a música barulhenta, o 

calor, o cheiro azedo da água sanitária. Tudo no cinemão representa um mau encontro 

para o seu Manuel, o que inclui os usuários, que como já mostramos são entendidos 

como punheteiros, safados, sem-vergonhas, filhos da puta, nojentos e pervertidos. 

 

Apesar de tudo isso, seu Manuel sente cada vez mais desejo com os shows das strippers 

e de sexo ao vivo no cinemão, "quando assiste aquele show, mesmo sabendo que é tudo 

encenação, chega doido para dar uma" (2009:192). Em noites de pouco movimento, seu 

Manuel fica com o "olhar preso no palco", mas sente vergonha da sua excitação erótica 

(2009:182). Ele pensa em se masturbar, mas logo desiste porque "não fica bem na sua 

idade" (2009:192). Cada vez mais ele sonha com as "bundas grandiosas" que rebolam 

no palco e sente vontade de mostrar a sua macheza para as strippers (2009:214). O 

sexo, entretanto, lhe é interditado por questões religiosas, que o impedem de tocar o 

próprio corpo e o corpo da mulher com quem é casada, assim como o de outras mulheres; 

além disso, ele se sente culpado pela doença da filha, causada por uma sífilis transmitida 
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à mulher durante a gestação. "Às vezes seu Manuel acha que Nildinha olha para ele de 

um jeito que o enche de culpa. Nessas horas, ele chora" (2009:203).  

 

A culpa por uma filha "sem autonomia", que "vive num cercadinho de plástico", e a 

convivência com uma mulher "evangélica até o mais longo fio de seus cabelos" 

(2009:182), que lhe nega qualquer contato sexual como castigo divino, transformam a 

possibilidade da experiência erótica em culpa e rejeição. Para Doralice, seu Manuel não 

passa de um “sujismundo” (2009:171). Assim, atravessado por culpa, por questões 

religiosas e pela precariedade do emprego, o encontro com os outros corpos no cinema 

pornô é sempre marcado pela tristeza. Seu Manoel, portanto, é um homem adoecido por 

paixões tristes e a experiência do cinema pornô é uma dessas causas. É um homem 

ressentido, que "passa a noite indignado naquele corredor" (2009:151) e que está prestes 

a enlouquecer (2009:151). 

 

Seu Manoel odeia a posição que ocupa no cinemão, por isso, ele é impelido a rechaçar 

qualquer contato com os outros corpos, ainda que o deseje cada vez mais; 

consequentemente, descompõe a sua potência e envenena a sua vida. Atravessado por 

dispositivos e interpelações religiosas que envenenam a vida, seu Manuel não só ocupa 

o cinema de forma estriada, como mantêm o seu ânus castrado. O falo, entretanto, se 

insinua em uma “macheza” tóxica e dura que parece prestes a explodir no corpo de Dany 

Kelly, travesti que participa nos shows eróticos "avacalhando tudo de vez", segundo seu 

Manuel (2009:214). 

 

No livro La ciudad y el deseo: guía gay de Buenos Aires (2011), de Julián Gorodischer, 

composto por contos que lidos conjuntamente traçam um roteiro dos espaços de 

sociabilidade e pegação dissidentes de Buenos Aires, encontramos dois textos onde a 

narrativa se desenvolve em torno de dois diferentes cinemões da capital argentina, que 

também dão título aos contos: Cine Box e Hoyts General Cinema. O narrador de todos 

os contos é um jornalista de trinta e sete anos "totalmente insatisfecho" com a vida que 

leva, tanto no aspecto amoroso e sexual – "Buscaba amor, y ahora entiendo que no hay 

amor. Que todo es suciedad. Que todos buscan sólo elogios o cumplidos" (2011:142) –, 
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quanto no aspecto profissional, que percorre diferentes espaços eróticos acompanhado 

do seu amigo Gerardo Martínez, sempre como usuários. Assim resume o narrador a sua 

vida: 

Estoy totalmente insatisfecho con lo que ha sido mi vida; incumplí todas mis 
promesas y, por lo tanto, si tuviera la oportunidad de volver a vivirla lo haría de 
un modo distinto [...]. Fui estafado porque siempre fui solamente una cosa 
(2011:84). 
 

Gerardo quase sempre percebe os encontros nesses espaços como paixões alegres, 

onde o único deus é o prazer, enquanto isso, o narrador ocupa esses espaços sempre 

como paixões tristes, uma vez que está sempre acompanhado de uma voz paterna, que 

o submete, o humilha e o envergonha diante dos encontros furtivos nos diferentes 

espaços de pegação que percorre. No cinema pornô, entretanto, as coisas tendem a 

mudar para Gerardo e a se acentuar para o narrador. 

 

No cinemão, Gerardo negocia o desejo com um comportamento hipocondríaco, que se 

acentua à medida que ele permanece no espaço. Ainda na entrada, por exemplo, ele se 

nega a tocar no troco que recebe do bilheteiro. Dentro da sala, um pouco depois, o 

narrador o encontra, diante de um espelho, congelado e aterrorizado com a possibilidade 

de ter contraído sífilis, ainda que também excitado. A escalada hipocondríaca se acentua 

quando Gerardo não só começa a se autoflagelar, como também começa a imaginar-se 

coberto de lêndeas e larvas. Apesar disso, ele continua circulando pelo ambiente, ainda 

que não consiga interagir eroticamente com ninguém e se sinta cada vez mais sufocado. 

A saída, então, é fugir do espaço, deixando para trás o desejo erótico e as convicções 

contraditórias. Depois do cinemão, Gerardo passa cinco dias em casa se penitenciando, 

“Soy asqueroso, merezco el desprecio” (2011:123). 

 

O cinemão para Gerardo representa, portanto, um mau encontro. Poderíamos 

conjecturar, pelo comportamento do mesmo em outros espaços de pegação – em uma 

sauna, por exemplo, ele chega em uma mesma noite a se relacionar com quatro tipos 

bem diferentes: um corcunda, um experiente garoto de dezoito anos, um velho de ânus 

folgado e um tipo bonito próximo da sua idade –, assim como pelo meio social ao qual 

pertence, que Gerardo é parte do senso comum mainstream lgbt, que costuma perceber 
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o cinemão como um espaço degradante, frequentado por bichas feias, desinteressantes, 

pobres e mal resolvidas (Oliveira, 2012:156). O narrador, entretanto, recorre a 

explicações psicológicas para descrever o comportamento de Gerardo; explicações 

essas que não parecem fazer sentido em outros espaços, o que nos faz inferir que o mau 

encontro de Gerardo, antes de se referir aos sujeitos que ocupam o cinemão, se referem 

ao próprio espaço, ao escuro, ao silêncio, à sujeira, ao calor, etc. Nesse sentido, apesar 

do desejo e das tentativas de encontros eróticos, o cinemão, principalmente pelos 

dispositivos da modernidade, é sempre um espaço que o adoece. 

 

Para o narrador, que profissionalmente está vivendo uma impotência criativa, que se 

sente egoísta e servil diante de outros homens, por causa da humilhação e da vergonha 

incorporadas através da relação paterna, que procura amor, mas só encontra “sujeira” e 

por isso sofre moralmente, o cinemão, mas também outros espaços de pegação, 

representa um encontro sempre ruim. De acordo com o narrador, o cinemão e outros 

espaços darkroom representam a perda do sagrado das relações humanas, onde ele não 

consegue experimentar uma verdadeira união, uma vez que o sexo furtivo está rodeado, 

para ele, de escrúpulos morais. Além disso, assim como Gerardo, o espaço, o anonimato 

e a escuridão do cinema representam uma vida horrível (2011:138). Entretanto, para 

além do espaço, o narrador explica o seu mau encontro através tanto de complexos 

familiares mal resolvidos, como por viver sob o domínio da deusa Razão. 

 

Segundo o narrador, sua vida está sempre à serviço da deusa Razão; por conta disso, 

quando ele se afasta da razão em suas excursões sexuais é castigado por espasmos 

intestinais seguidos de hemorragia. Os cinemas pornôs representam, portanto, uma 

tentativa de distanciamento dessa severa deusa, uma vez que ele também sabe, através 

dos sonhos, que a razão nunca pode ser uma meta em si mesma para a vida; no entanto, 

ele fracassa e isso o adoece. Além da razão, lhe castiga também a autoridade paterna, 

o que o faz sentir-se um subnormal, um adulto com uma mente de criança, que por ter 

sofrido uma grande decepção na infância, é, segundo o mesmo, dominado e controlado 

pelos pensamentos paternos, sob pena de perder a sua humanidade e de se transformar 

em apenas um objeto pornográfico. Dessa forma, o cinemão não somente representa um 
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mau encontro, como também uma luta contra a autoridade familiar, da qual ele sai sempre 

derrotado e adoecido. 

 

Com um grau de agência bastante reduzido, o narrador parece assujeitado não só pela 

lei paterna, mas também pela razão, pelo amor romântico e pela ideia de sucesso 

profissional. O cinemão, portanto, é um mau encontro, que aumenta a sua tristeza e 

paralisa o seu trabalho e suas relações sexuais e afetivas. Por conta disso, o narrador se 

refugia no trabalho e na comida, sem também encontrar alegria. Assim sendo, podemos 

dizer que o narrador é um homem adoecido que não só vive na roleta russa dos 

encontros, mas que também, conforme Deleuze (2008:38), não está de acordo consigo 

mesmo, uma vez que deseja algo que não encontra e experimenta encontros que não 

lhe convêm. 

 

A saída para os homens adoecidos de tristeza, segundo Deleuze, seria desvalorizar as 

paixões tristes, afastar-se dos maus encontros e distanciar-se daqueles que o cultivam e 

que se servem deles (1999:263), além de selecionar os encontros alegres e eliminar o 

máximo que puder as tristezas (2008:127). Essas injunções certamente serviriam aos 

personagens de Viana (2009) e Gorodischer (2011); entretanto, há um narrador que 

efetivamente consegue transformar o mau encontro no cinemão, através de um processo 

de aprendizagem que passa pelas potencialidades do corpo e pelo escuro, em encontros 

alegres, o que aumenta a sua potência e a sua capacidade de existir e de realizar. 

 

No diário La intimidad (2015), de Roberto Videla, podemos perceber esse processo de 

aprendizagem que se inicia com o medo do escuro, com o medo de doenças, que passa 

pela sensação de asco de si mesmo quando o narrador deixa o cinemão, até chegar, 

como já mostramos, em uma aprendizagem que lhe serve para toda uma vida, que o 

permite se lançar no escuro e sentir prazer em não saber nada de ninguém. Como 

resume o narrador, ele experimenta um "destello de alegría absoluta que me invade a 

veces en esos lugares sombríos. Ahí es posible ser diferentes a uno mismo. Se respira 

libertad, asombro" (2015:61). 
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3.3.2. Paixões e ações alegres no cine(mão) 

 
Alegria agora 
Agora e amanhã 
Alegria agora e depois 
E depois e depois de amanhã 
Essa alegria é minha fala 
Que declara a revolução 
Revolução 
Dessa arte que arde 
De um povo que invade 
Essas ruas de clave e sol 
E de multidão 
(MERCURY; ONASSIS, 1994). 
 

Entendemos a alegria como uma paixão ou uma ação que experimentamos quando 

nossa capacidade de existir e de realizar é aumentada, como um aumento ou um 

incremento da potência de ação dos nossos corpos. Desse modo, a alegria seria o efeito 

de um encontro com um corpo ou uma ideia que nos convém; sendo as paixões alegres, 

como já explicamos, o efeito de uma experimentação não racionalizada dos encontros, 

enquanto as ações alegres são o efeito de uma racionalização, com base nas paixões, 

que busca selecionar a alegria e eliminar a tristeza. Como explica Deleuze a partir da 

ideia spinoziana de conatus: 

el conatus es el esfuerzo por experimentar alegría, aumentar la potencia de 
acción, imaginar y encontrar lo que es causa de alegría, lo que sustenta y 
favorece esta causa, y también esfuerzo por evitar la tristeza, imaginar y 
encontrar lo que destruye la causa de tristeza (2006:123). 
 

A alegria, portanto, segundo Spinoza (1992:332), é sempre a passagem do sujeito de 

uma perfeição menor para uma maior, o que consequentemente tanto nos torna mais 

fortes, quanto nos leva ao desejo de potencializá-la. Ainda que não acreditemos, como 

sugere Spinoza (1992:275), que os sujeitos (literários) estão sempre se esforçando em 

selecionar a alegria, podemos dizer, entretanto, que há sempre um desejo, nem sempre 

racionalizado, por experimentá-la. Assim sendo, a alegria, ainda quando não organizada, 

é um modo de engajamento e de subjetivação para aqueles que experimentam o cinemão 

como um bom encontro, como um elixir, cujo espaço e os corpos que o ocupam lhes 

convêm. 
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Como percebemos através dos textos literários, a alegria no cinemão é um modo de 

subjetivação que se não agencia subjetividades completamente fora das malhas do poder 

– já discutimos, por exemplo, a partir dos personagens de Damata (1975), como as 

fissuras na heterossexualidade mediadas pelo dinheiro não produzem necessariamente 

uma visão não machista sobre as mulheres –, ao menos potencializa subjetividades 

sexuais circunstancialmente dissidentes. Entretanto, de modo geral, podemos dizer que 

aqueles que experimentam o cinema pornô como um encontro alegre o fazem sempre a 

partir de uma relação dissidente com a modernidade, especialmente pelo encontro 

erótico com o escuro, com o anonimato, com a sujeira, com os cheiros fortes, com os 

calores do ambiente e com a inflexão do olhar panóptico.  

 

Além disso, esses encontros também estão atravessados, como já argumentamos, pela 

transformação dos marcadores sociais da diferença em tensores libidinais, que quando 

não erotizam os encontros pelo menos diminuem o peso e o poder das hierarquias. 

Parafraseando Gregori (2010:200), podemos dizer que dentro dos cinemões os 

marcadores sociais, que geralmente produzem diferenças e hierarquias, estão quase 

sempre à serviço da libido. Como diz o narrador de Capucho, 

Nunca fiquei à vontade para abordar um homem que fosse esteriotipadamente 
da classe média. Batia-me um complexo de inferioridade, uma sensação de 
burrice, de impossibilidade, de feiura, que fazia o meu tesão brochar um pouco. 
No Orly não havia esse problema. Éramos, na maioria, o tipo pobre e suburbano 
ou, pelo menos, na penumbra do cinema, todos os gatos ficavam pardos 
(1999:45). 
 

Da mesma forma, podemos dizer que esses sujeitos ocupam o espaço do cinemão de 

forma lisa, ou seja, a partir de devires, de posicionalidades e de subjetivações dissidentes 

e não de identidades sexuais; da inflexão ou da transformação do olhar panóptico em um 

olhar de desejo; de uma forma háptica e sonora e não visual; da descastração do ânus e 

da desierarquização dos órgãos. Como argumentam Deleuze e Guattari, 

O espaço liso é ocupado por acontecimentos ou hecceidades, muito mais do que 
por coisas formadas e percebidas. É um espaço de afectos, mais que de 
propriedades. É uma percepção háptica, mais do que óptica. Enquanto no espaço 
estirado as formas organizam uma matéria, no liso materiais assinalam forças ou 
lhes servem de sintomas. É um espaço intensivo, mais do que extensivo, de 
distâncias e não de medidas. [...] Corpos sem órgãos, em vez de organismo e de 
organização. Nele a percepção é feita de sintomas e avaliações mais do que de 
medidas e propriedades. Por isso, o que ocupa o espaço liso são as intensidades, 
os ventos e os ruídos, as forças e as qualidades tácteis e sonoras [...]. O que 
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cobre o espaço estriado, ao contrário, é o céu como medida, e as qualidades 
visuais mensuráveis que derivam dele (2012b:198). 
 

Assim sendo, a descastração do ânus e a produção de corpos-sem-órgãos são dois 

importantes e significativos agenciamentos que compõem os encontros alegres no 

cinemão. Como já explicamos, o disciplinamento edipiano define e hierarquiza os órgãos 

com o intuito de produzir, entre outras coisas, masculinidades e feminilidades normativas, 

restringindo a finalidade do sexo à penetração vaginal e castrando o ânus de qualquer 

possibilidade erótica, sob ameaça de feminilização e de perda do falo. Com Édipo 

passamos das intensidades polívocas (perversas e polimorfas) a um investimento 

punitivo sobre o corpo (Guattari, 1981:30). Como resume Guy Hocquenghem, 

En el mundo de la sexualidad edipizada ya no hay conexión libre de los órganos 
entre si, de relación de goce directo. Hay un órgano, solo un órgano sexual, que 
está en el centro de la triangulación edípica, el Uno que da su sitio a los tres 
elementos del triángulo. Es él quien construye la falta, es él el significante 
despótico con relación al cual se crean las situaciones de las personas globales. 
[...]. Es en relación con él que se distribuye la ausencia o la presencia: las ganas 
de pene de la chica o el miedo a la castración del chico (2009:71-72). 
 

O sistema edípico funciona, portanto, segundo Hocquenghem (2009:117), como um 

sistema de opressão do mundo heterossexual sobre todos os modos sexuais possíveis, 

cuja finalidade, como argumentam Deleuze e Guattari (2011:66), é domesticar as 

multiplicidades selvagens da vida. Assim, podemos dizer que a abertura, o uso e a 

descastração do ânus é não só um importante ponto de desterritorialização da 

heteronormatividade, mas também um importante ponto de subjetivação dos sujeitos que 

ocupam o cinemão, funcionando como uma prática erótica que favorece os encontros 

alegres nesse espaço. 

 

Desse modo, a descastração e o reencontro do ânus com a sua função desejante é um 

ato erótico e político de produção de subjetividades profanas e/ou dissidentes da 

heterossexualidade, mas é também um ato estético, que foge do prazer e da narrativa 

edipiana (Barthes, 2006:16), através tanto de uma produção poética anal179, como 

                                            
179 De acordo com Link (2005:65), a constelação literária da poética anal é composta por autores como 
Francisco de Quevedo em Gracias y desgracias del ojo del culo (1628), Georges Bataille em História del 
ojo (1928), Antonin Artaud em Para acabar com o julgamento de Deus (1948), William Burroughs em O 
olho do cu falante (1959), Severo Sarduy em Colibrí (1984) e outros. Um exemplo significativo dessa 
poética é o poema Esfínter de Allen Ginsberg: “Espero que mi viejo, que mi buen ojo del culo resista/ En 
60 años no se ha portado nada mal/ Aunque en Bolivia una operación de fisura/ Sobrevivió al hospital de 
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argumenta Daniel Link (2005:65), quanto da produção de terrorismos textuais, sobre os 

quais falaremos no próximo ponto. A descastração alegre do ânus, portanto, não só 

funciona como uma erótica-política anti-edipiana, que desierarquiza os órgãos e finda 

com a restrição do prazer à zona genital, como também é uma possibilidade de produção 

literária.  

 

Como explica Márcio Sales a partir de Deleuze (2011:2), os órgãos não são 

hierarquizados e organizados com a finalidade de aumentar a potência dos corpos, mas, 

ao contrário, servem para reter, controlar e diminuí-la. Assim, criar, experimentar, 

produzir, um corpo-sem-órgãos não significa estar contra os órgãos, mas contra a sua 

organização a partir de interpelações e dispositivos normativos, o que Deleuze vai 

chamar de organismo.  Desse modo, é o organismo que classifica, delimita, ordena, 

hierarquiza e organiza os órgãos, como explica Sales (2011:3), em torno de um centro 

de normalidade, que impõe formas, funções, ligações, organizações dominantes e 

hierarquizadas e transcendências organizadas com o intuito de produzir um corpo útil. 

Como ensinam Deleuze e Guattari, 

O CsO não se opõe aos órgãos, mas a essa organização dor órgãos que se 
chama organismo. [...] O corpo nunca é um organismo. Os organismos são os 
inimigos do corpo. O CsO não se opõe aos órgãos [...] ele se opõe ao organismo, 
à organização orgânica dos órgãos [...]. Ao conjunto dos estratos, o CsO opõe a 
desarticulação [...] como propriedade do plano de consistência, a experimentação 
como operação sobre este plano (nada de significante, não interprete nunca!), o 
nomadismo como movimento [...]. Desfazer o organismo nunca foi matar-se, mas 
abrir o corpo a conexões que supõem todo um agenciamento, circuitos, 
conjunções, superposições e limiares, pesagens e distribuições de intensidades, 
territórios e desterritorializações medidas à maneira de um agrimensor (2012:24-
25). 
 

Nesse sentido, o que percebemos nos sujeitos literários que experimentam o cinemão 

como um encontro alegre, além da descastração do ânus que provoca dissidências na 

heteronormatividade, é a desterritorialização dos organismos e a produção de corpos-

sem-órgãos, que passa por uma reinvenção e um embaralhamento dos sentidos, o que 

                                            
altiplano —/ Poca sangre, ningún pólipo, ocasionalmente/ Una leve hemorroide/ Activo, anhelante, 
receptivo al falo/ Botella de coca, vela, zanahorias/ Plátanos y dedos —/ Ahora el sida lo vuelve cauteloso, 
pero/ Aún servicial —/ Fuera el mal rollo, dentro el condón/ Amigo orgásmico —/ Aún elástico músculo,/ 
Descaradamente abierto al placer/ Pero en 20 años más, quién sabe,/ Los viejos sufren todo tipo de 
achaques/ Cuello, próstata, estómago, articulaciones —/ Espero que mi viejo orificio se conserve joven/ 
Hasta la muerte, dilatado” (Saéz; Carrascosa, 2011:6). 
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consequentemente libera os sujeitos para afetos, devires e subjetividades dissidentes. 

Experimentações e embaralhamentos, como mostramos no capítulo anterior através dos 

textos literários, que significam, por exemplo, enxergar com o tato, em cheirar o silêncio, 

em provar o gosto dos cheiros, em imaginar com os olhos abertos, em ouvir o calor, em 

fazer do próprio corpo e do corpo do outro um jardim de sensibilidades eróticas (Pérez, 

2005:22; Sebreli, 1991:88). Corpos, portanto, povoados de sensações e de 

multiplicidades. 

 

A composição de corpos-sem-órgãos e a descastração do ânus representam, assim, a 

capacidade para contornar as interpelações da modernidade, que, como explica Terto 

Júnior (1989:95), expressam as prescrições que obrigam a um determinado uso do corpo 

em representações fixas, em hábitos adquiridos e consolidados. O CsO é, portanto, uma 

possibilidade de experimentar, de desterritorializar hegemonias, de cultivar os encontros, 

de transformar o corpo hipocondríaco e edipianizado do personagem e do narrador de 

Gorodischer (2011) em alegria, assim como é uma prática de desterritorialização do 

futurismo reprodutivo identificado por Edelman (2014). 

  

Além da descastração do ânus e da produção de corpos-sem-órgãos, os encontros no 

cinemão também se organizam através da promiscuidade e de agenciamentos 

orgiásticos. Como já discutimos anteriormente a partir de Perlongher (2008b:20), a 

sociabilidade orgiástica do cinemão, apesar de ter sofrido um esvaziamento com a 

epidemia do HIV, segue funcionando e produzindo temporalidades que se medem por 

prazeres, gozos, chupadas, lambidas, masturbações, fistings, etc. Como recorda a 

crônica de Menstrual (2009), esses redutos eróticos seguem existindo e abrigando o 

desejo daqueles que preferem práticas dissidentes. 

  

A temporalidade orgiástica do cinemão, ao mesmo tempo em que se esgota no presente, 

no instante do prazer, rompe também, segundo Maffesoli (1996:47), com o tempo 

produtivo, com o tempo familiar, além de nos recordar que a existência humana não se 

reduz, como pondera Lefebvre (2014:247), à captação de energia e ao seu emprego útil. 

Na fusão dos corpos, nos encontros alegres no cinemão, potencializamos, portanto, de 
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acordo com Vidarte (2007:17), aspectos humanos que nos impedem de sermos 

reduzidos a coisas ou a meros instrumentos de produção. Como resume Maffesoli, 

Lo orgiástico, tanto en sus manifestaciones paroxísticas como en su práctica 
cotidiana, subraya la alegría del carpe diem, el cual desdeña el sistema 
economico y político, al tiempo que muestra la ineficacia de las ideologías 
virtuosistas que se creen en el deber de gestionar, domesticar y racionalizar 
aquello que, necesariamente, se les escapa de entre las manos: el juego de la 
pasión (1996:22). 
 

Assim sendo, a sociabilidade orgiástica faz do escuro um abrigo e da inflexão do olhar 

um modo de experimentação do espaço, um modo de potencialização das multiplicidades 

corporais e dos afetos, o que nos distancia das sublimações e das interdições da lei 

paterna e das normatividades da modernidade, ao mesmo tempo em que nos 

reaproximamos do sexo perverso e polimorfo. Os encontros alegres no cinemão, 

portanto, nos recordam que as possibilidades eróticas não se reduzem à reprodução, 

assim como também nos impulsionam à desgenitalização do sexo, à descastração do 

ânus e a publicização dos encontros eróticos. 

 

Nos tumultos orgiásticos, nas oscilações entre efervescência e doçura, entre agitação e 

superação de si mesmo, é a própria individualidade que se torna opaca, como argumenta 

Terto Júnior (1989:118). Diante de uma multiplicidade de línguas, de toques, de 

penetrações, de sucções, de gemidos, de secreções, que nos atravessam, 

experimentamos uma transformação do corpo individual em um corpo coletivo, formado 

não por propriedades, mas por potencialidades. A orgia, portanto, como explica Luís 

Eduardo Peret (2010:72), funciona como um elemento gregário, que nos leva à 

experimentação de corpos-sem-órgãos e nos fazem abandonar, ainda que por alguns 

instantes, o reinado de Apolo. Nesse sentido, Pablo, personagem de Pérez (2012), reflete 

sobre como sua sexualidade transita entre o apolíneo e o dionisíaco. 

Creo que en mí es algo cíclico, y que aunque me siente muy inclinado hacia lo 
dionisiaco y orgiástico, este verano me sentí mucho más entregado al enigma del 
amor y de lo apolíneo. Es cierto también que ayer, aprovechando que Elisabeth 
se había decidido a dormir, fui a tomar una cerveza con Rafael en el Dinki's y 
terminé mi noche en el cine porno de Laprida donde me olvidé de todo este tipo 
de reflexiones, llevado a la acción por el puro salvajismo que me caracteriza 
(2012:244). 
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A sociabilidade orgiástica se organiza, então, como uma coreografia erótica, um balé180, 

de corpos dispostos à putaria e ao prazer em agenciamentos dissidentes. Um balé que 

é, portanto, promíscuo; como diz a narradora de Susy Shock, a entrada no cinema "de 

los santos ortos" a leva a dançar uma "conga de la promíscua sola o la promíscua todas" 

(2013:19). 

 

Entretanto, antes de pensarmos a promiscuidade como um encontro triste, como práticas 

sexuais que expõem os nossos corpos e os corpos dos outros à destruição – como 

argumentamos anteriormente, os encontros nos cinemas pornôs parecem organizados 

através de um hedonismo calculista, o que não exclui obviamente a possibilidade de 

paixões tristes –, o que os sujeitos literários do cinemão nos fazem perceber é que a 

promiscuidade é experimentada como um encontro alegre, como uma possibilidade de 

aprendizagem das multiplicidades dos prazeres do corpo (Mérida Jiménez, 2002:246), 

como uma possibilidade de encontros entre classes, corpos e sexualidades diferentes 

(Teixeira, 2013:102), como uma aventura que não se satisfaz com a sedentariedade do 

princípio da produtividade (Maffesoli, 1996:41). A experiência alegre da promiscuidade 

no cinemão literário, portanto, é um modo dos personagens e narradores de valorizarem 

a abundância sexual, sem, no entanto, destruírem os seus corpos e os corpos dos outros.  

 

Assim sendo, o encontro erótico com o escuro, a descastração do ânus, a 

desierarquização dos órgãos, a produção de corpos-sem-órgãos, a sociabilidade 

orgiástica e a promiscuidade são práticas que não só organizam a alegria e os bons 

encontros no cinemão, como também compõem subjetividades dissidentes, as quais 

denominaremos de subjetividades darkroom. Entendemos, portanto, as subjetividades 

darkroom como modos de subjetivação alegres experimentados a partir dos espaços 

darkroom, como formas lisas e eróticas de ocupar e habitar os escuros do nosso tempo. 

 

                                            
180 O balé, a conga promíscua, dos encontros orgiásticos podem ser imaginados, através da música pop, 
nos clipes de Preta Gil e Gal Costa <https://www.youtube.com/watch?v=ihvcLS68be8>; de Jennifer Lopez 
<https://www.youtube.com/watch?v=bjgFH01k0gU> e de outras “divas” do pop. Acesso em 22 de 
dezembro de 2017. Agradeço a Guilhermy Lodi as indicações. 
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Na novela de Capucho (1999), percebemos não só a construção de uma subjetividade 

darkroom – "Era uma felicidade estar transformado num personagem do Orly" –, 

atravessada, principalmente, pela publicização, pela falta de intimidade e pela 

promiscuidade sexual, assim como pela relação de prazer com o fedor, o escuro e o 

anonimato (1999:60), mas, além disso, o narrador também nos mostra que, na mesma 

medida que os encontros dentro do cinema são sempre alegres – "De uma forma ou de 

outra, seja com um rapaz ao lado, seja assistindo as fodas nos filmes sozinho, eu gozava" 

(1999:80) –, os encontros e a vida fora do cinemão passam a ser experimentados muitas 

vezes como paixões tristes. 

Fiquei quase um mês sem voltar ao Orly. Durante esse tempo reagi mais 
friamente à presença das pessoas, dei menos “bom-dia” que de costume, tornei-
me mais fechado, não visitei ninguém, estava meio sem desejo e nos fins de 
semana, saía para beber cerveja sozinho (1999:121). 
 

Assim como o narrador de Capucho, as personagens de Menstrual (2008) também 

parecem transformar o cinema pornô no domingo da vida. Parafraseando Maffesoli 

(2014:232), podemos dizer que a experiência do cinema pornô parece resolver a angústia 

de Hegel sobre como transformar a alegria experimentada no culto dominical em uma 

potência para os outros dias da semana. Nesse sentido, o culto no cinemão não somente 

serve à Angie e à Néstor para curarem as amarguras da vida – "Era lo único que por 

momento las mantenía alejadas de la amargura" (2008:84) –, como também serve à 

narradora como uma potência, uma reserva de alegria, para relaxar e fazer a semana 

suportável. 

Los domingos se me había hecho costumbre ir al cine porno de Once a hacerme 
coger porque me dejaba relajada para sobrellevar la semana. [...] Llegué y saludé 
porque conozco a casi todos debido a la promiscua rutina (2008:131). 
 

Dessa forma, ainda que a temporalidade do cinema pornô se esgote no instante, no 

presente do prazer, podemos dizer que há nos sujeitos que experimentam o espaço como 

um encontro alegre, como uma subjetividade darkroom, um reflexo, uma revivescência 

alegre da experiência do cinemão ao longo dos "dias da semana". Pervertendo Hegel 

(Werle, 2015:151), diríamos que o domingo da vida iguala a todos dentro do cinemão, ao 

mesmo tempo em que aumenta a potência e a capacidade de ação dos sujeitos para não 

só suportar, mas também para afastar os maus encontros da semana. 
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3.4. Representações terroristas do cine(mão) 

 
Pero el régimen nocturno resiste, sobre todo, en el 
discreto marco de la vida cotidiana, lo que dificulta su 
estudio. Sin embargo, la literatura, que es una 
cristalización de actitudes difusas en el cuerpo social, 
demuestra lo que estamos diciendo con ejemplos 
preciso que merecerían un estudio específico 
(MAFFESOLI, 1996:149). 
  
Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, 
significado ou significante, não se buscará nada 
compreender num livro, perguntar-se-á como o que ele 
funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar 
intensidades, em que multiplicidades ele se introduz e 
metamorfoseia a sua, com que corpos sem órgão ele 
faz convergir o seu (DELEUZE; GUATTARI, 2011:18). 
 
A gloria de uma tal literatura está em ser menor, isto é, 
revolucionária para qualquer literatura (DELEUZE; 
GUATTARI, 2003:43). 
 

A descastração alegre do ânus e a criação de corpos-sem-órgãos, como já dissemos, 

são também um ato estético, uma possibilidade de criação literária, seja através de uma 

poética anal (Link, 2005), seja através daquilo que estamos chamando de terrorismos 

textuais (Barthes, 1990; Preciado, 2009). Ademais, podemos dizer que essas duas 

constelações literárias estão também atravessadas por agenciamentos dissidentes da 

narrativa e do prazer edipiano do texto (Barthes, 2006:16).  

 

Esses agenciamentos dissidentes, entretanto, não se articulam, como explica Barthes a 

partir de Carta ao Pai (1952) de Franz Kafka (2006:30), através de um uso exagerado, 

absurdo e paranoico de Édipo, o que permitiria ver por cima do ombro do Pai; mas através 

de uma perversão de personagens e narradores que mostram e oferecem o próprio 

traseiro, o ânus, ao Pai (2006:69), o que talvez nos permita ver com Antígona, ou melhor, 

sem normas ou papeis de gênero e sexualidade definidos (Butler, 2001; Rea, 2014). 

Nesse sentido, ainda a partir de Barthes (2006), podemos dizer que essas duas 

constelações literárias são, antes de tudo, textos de fruição, de gozo, e não de prazer. 

 

De acordo com Barthes (2006:22, 76), os textos de gozo são aqueles que tanto nos põem 

em estado de perda por narrarem os mais puros momentos de perversão e seus locais 

clandestinos, quanto nos desconfortam por fazerem vacilar as bases históricas, culturais 
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e psicológicas do leitor, a consistência dos seus gostos, dos seus valores e das suas 

lembranças; ao contrário dos textos de prazer que nos enchem de euforia justamente 

porque não rompem com a cultura hegemônica e estão ligados a uma prática confortável 

de leitura. Nos textos de fruição, experimentamos, portanto, o gozo com a desconstrução 

do prazer edipiano, o que nos faz inferir, a partir de Barthes (2006:12), que a alegria e o 

gozo do leitor desses textos encontram-se justamente nas rupturas e nas violências 

metonímicas que os mesmos põem em funcionamento. 

 

Apesar do nosso desejo de pensar e delinear uma constelação poética anal, o que nos 

levaria ao diálogo com outras textualidades que não fazem parte do interesse mais 

imediato desse trabalho, abordaremos a descastração alegre do ânus, a produção de 

corpos-sem-órgãos e a produção literária, exclusivamente, a partir da capacidade desses 

textos de funcionarem como terrorismos textuais, o que nos permite fazer dialogar um 

maior número de textos que compõem esta pesquisa. 

 

A categoria terrorismos textuais, segundo Preciado (2009:137), foi pensada e construída 

por Barthes no livro Sade, Fourier, Loyola (1972[1990]), onde o autor analisa a obra dos 

três escritores que formam o título do livro. Nessa perspectiva, ainda segundo Preciado 

(2009:137-138), seriam terroristas aqueles textos capazes de intervirem socialmente, não 

graças a sua popularidade ou ao seu êxito, mas graças à violência metonímica que 

permite que o texto exceda as leis que uma sociedade, uma ideologia, uma filosofia, cria 

para a sua própria inteligibilidade histórica. Como argumenta o próprio Barthes, 

A intervenção social de um texto (que não se realiza necessariamente no tempo 
em que se publica esse texto) não se mede nem pela popularidade da sua 
audiência, nem pela fidelidade do reflexo econômico-social que nele se inscreve 
ou que projeta para alguns sociólogos ávidos de recolhê-lo, antes pela violência 
que lhe permite exceder as leis que uma sociedade, uma ideologia, uma filosofia 
se dão para pôr-se de acordo consigo mesmas num belo movimento de 
inteligência histórica (1990:13). 
 

Entretanto, apesar de estarmos tentando pensar os terrorismos textuais a partir de 

Barthes (1990) e Preciado (2009), podemos dizer que essa categoria também flerta com 

os conceitos de vandalismos literários, proposto pela crítica literária argentina Sylvia 

Molloy (Balderston, 1998:358), que articula textualidades desestabilizadoras de gênero a 

partir da paródia e da profanação, e de terrorismos literários do escritor brasileiro Férrez 
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(2005), que articula textos que se propõem não só a desterritorializar a língua literária, 

através de uma literatura das sobrevivências das ruas, assim como a arrombar as portas 

do cânone literário em um esforço contra a invisibilidade, contra os sonhos de extermínio 

da memória. 

Uma coisa é certa, queimaram nossos documentos, mentiram sobre nossa 
história, mataram nossos antepassados. Outra coisa também é certa, mentirão 
no futuro, esconderão e queimarão tudo que prove que um dia a classe menos 
beneficiada com o dinheiro fez arte (FERREZ, 2005). 
 

Seguindo a Barthes (1990:34), podemos dizer que a violência metonímica, que permite 

a um texto exceder as normas sociais hegemônicas, justapõe em um mesmo sintagma 

fragmentos heterogêneos, que pertencem a esferas da linguagem geralmente separadas 

pelo tabu sócio moral. Assim sendo, junta-se "uma palavra abstrata a um termo baixo" 

(1990:89), aproxima-se, por exemplo, igreja e pornografia (1990:35), compondo o que 

Barthes vai chamar de uma linguagem transgressora. Nesses textos, como afirma 

Preciado, 

no hay disculpas, excusas o justificaciones. No las hay porque ya no quiere 
hacerse el bueno, pedir favores jurídicos, reclamar migajas […] Y cuando 
renuncias a los favores y a las migajas […] comienza la revolución. Siempre a 
escala local y con minúscula. Y posiblemente la fiesta (2009:138). 
 

Na novela de Capucho (1999), a violência metonímica se constrói repetidamente pela 

comparação do espaço e dos clientes do cinemão com o espaço da igreja e dos seus 

fiéis. Nesse sentido, o narrador se considera e considera os outros sujeitos que ocupam 

o cinemão como "beatos fiéis" (1999:21, 62), compara a porta das igrejas com a porta do 

Orly, pela presença de mendigos (1999:21), associa o banheiro do cinemão, onde as 

travestis reconstroem a feminilidade, às sacristias e a prostituição travesti ao trabalho dos 

padres (1999:47), compara a sua experiência e a falta de alma em um acampamento 

religioso de Semana Santa com as práticas do Orly (1999:63), equipara a entrada dos 

clientes do Orly à entrada dos fieis em uma igreja (1999:71), entende o Orly como um 

espaço divino (1999:108), assim como aproxima-se de Deus através de um boquete 

(1999:73), experimenta o êxtase religioso através da penetração anal (1999:95) e recorda 

o Senhor através dos seus malabarismos sexuais (1999:100). 

vê-lo recolocar para sempre seu pau inteiro, fazia com que minha alma se 
elevasse e estonteasse no alto, extasiada. Assistir aquilo era como estar diante 
do que aparece de mais divino (1999:95). 
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eu sentia vontade de abrir suas braguilhas, ou tirar-lhe o sexo pela perna do short 
e ajoelhar-me a seus pés, exatamente como se ajoelha em adoração ao Senhor. 
Isso me faz pensar nas pinturas renascentistas católicas, onde Cristo, Maria, 
Maria Madalena, Verônica ou os anjos, os apóstolos, todos têm cara de prazer 
ou desejo sexual que se parece muito com a expressão de dor. Tem uma pintura 
que chama a atenção, porque Cristo, deposto na cruz, no chão, com sangrentas 
feridas sob a coroa de espinhos, nas mãos, nos pés, tem a fisionomia de alguém 
que, numa cama, sofre de amor ou prazer. Cristo está lindo nos braços de Maria 
que também sofre, olhando para o seu pau escondido sob aquela fralda branca... 
Maria também está linda (1999:100). 
 

Nesse sentido, com Capucho (1999), podemos experimentar a violência metonímica 

através da justaposição de igreja e prazer erótico, assim como o gozo com a 

desconstrução da lei do Pai, não só pelo oferecimento do próprio ânus, mas também pelo 

oferecimento da boca. Dessa forma, como podemos inferir, a partir de Deleuze e Guattari 

(2003:32), o padre, o Cristo e Deus não são aqui substitutos do pai, ao contrário, é o pai 

que é um condensado dessas forças a que ele próprio se submete e convida o filho a 

submeter-se. 

 

Em Pérez (2005), a violência metonímica se dá pelo êxtase religioso experimentado 

através do uso da maconha (2005:54), pela aproximação orgiástica com o mundo dos 

moradores de rua, assim como pelo nascimento de Paulita, nome que Pablo recebe dos 

mendigos, em um cenário que remete ao espaço do nascimento de Cristo. 

Yo observaba todo recostado sobre el cuerpo del grandote achinado que me 
protegía en sus brazos, me besaba el cuello y me daba de  tomar vino en la boca. 
Pude sentir su pija dura contra mi espalda. Una vez más, la energía luminosa y 
vibrante subió desde la base de mi columna hasta emanar por mi coronilla. La luz 
me inundaba cuando volvía a ver ángeles. Es la noche más luminosa de mi vida. 
Ahora los demás duermen y yo siento una libertad que nunca antes había sentido. 
Me protege en sus brazos el Chino, que me trata como a una mujer, me protegen 
los ángeles y la noche, un vento tíbio y el cielo estrellado (2005:77). 
 

Assim sendo, entendemos que as obras que agenciam alegremente a descastração do 

ânus e a produção de corpos-sem-órgãos são terroristas porque intervêm criticamente 

na linguagem heterossexual hegemônica (Hocquenghem, 2009:138; Gasparri, 2012:10), 

atentam contra a ordem simbólica e invadem os cárceres das masculinidades e 

feminilidades normativas (Sutherland, 2009:188), subvertem textualmente, aliando 

palavras separadas pelo tabu sócio moral (Barthes, 1990:89) e agenciam dissidências 

que excedem as normas da cisheteronormatividade e da modernidade. A partir de Adrián 

Cangi (1996:67), podemos falar que esses textos agenciam linhas de fuga que devêm 
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um micro terrorismo duplamente perverso: o da escritura e o da ação transformadora das 

práticas sociais que minam toda a lógica do eu. Além disso, podemos dizer também que 

os terrorismos textuais compõem constelações literárias através de um uso menor da 

língua, funcionando também como literaturas menores. 

 

Partindo dos comentários de Kafka sobre as literaturas judias e checas (1995:142-145), 

que seriam literaturas pequenas por serem limitadas a pequenas comunidades e ruins 

por não terem um conjunto de obras que as constituam, Deleuze e Guattari (2003) 

reinterpretam os comentários kafkianos sobre o que seria uma literatura menor/pequena 

e realizam, como afirma Link (2005:189), uma operação política que se distancia das 

ideias de Kafka, ainda que parta das suas observações. Nesse sentido, convém dizer 

que a noção dos dois filósofos sobre um campo menor na produção literária não significa, 

como explica Guattari (2013:134), um degrau inferior em uma suposta hierarquia de tipos 

de expressão literária, ao contrário, significa um ponto singular de criatividade que tem 

um alcance máximo na produção de novas sensibilidades. Da mesma forma, como 

argumentam Deleuze e Guattari (2003:15), menor aqui não define um pequeno número, 

mas o afastamento, a distância, em relação a uma dada característica da axiomática 

dominante, assim como minoria também não se refere, como explica Perlongher 

(2008:68), a um cálculo quantitativo, mas a um distanciamento em relação ao padrão a 

partir do qual se medem as diferenças. 

 

Seguindo a Deleuze e Guattari (2003:15), a ideia de uma literatura menor qualifica o uso 

ou a função de uma língua que se constrói a partir das seguintes características: uma 

literatura menor não pertence a uma língua maior, mas antes à língua que uma minoria 

constrói em uma língua maior, o que pressupõe um uso que desterritorializa uma língua 

maior (2003:38); na literatura menor tudo é político e as questões individuais, antes 

inaudíveis porque pertencentes às minorias, agora são necessárias e indispensáveis 

para a formação das narrativas (2003:39), o que faz com que essas literaturas estejam 

em uma posição privilegiada para produzir novos enunciados (2003:141); nas literaturas 

menores, tudo é coletivo, o individual, portanto se constitui como uma ação comum, uma 

enunciação coletiva. O fato de o escritor menor estar à margem ou à distância da sua 
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comunidade, o coloca, assim, em uma situação de exprimir uma outra comunidade 

potencial, de forjar uma outra consciência e uma outra sensibilidade (2003:40). Nesse 

sentido, menor não seria apenas um adjetivo que qualificaria determinadas literaturas, 

mas seriam as próprias “condições revolucionárias de qualquer literatura no seio daquela 

que se chama maior ou estabelecida” (2003:42). 

 

A desterritorialização ou o uso perverso da linguagem nas literaturas menores pressupõe, 

portanto, estar estrangeiro em sua própria língua (2003:54), abrir o léxico a intensidades 

interiores inéditas ou inaudíveis (2003:48), além de servir-se da sintaxe como um grito, 

um retorno do reprimido (2003:54). As literaturas menores são uma literatura política das 

minorias (2003:115), uma língua tomada em um devir minoritário (Guattari, 2013:382), 

que recusa a inscrição da literatura nas formas dominantes da linguagem (Guattari, 

2013:86). A estrangeiridade, o gaguejar e a perversão na própria língua cria na língua 

maior um campo para outras afecções, que não só não teme, mas também deseja, que 

a acusem tanto de um uso indevido da língua, quanto de trair e perverter as tradições da 

família e da nação (Rolnik, 2011:175). Como argumenta Deleuze, 

A questão não é "bilíngüe", "multilíngüe", a questão é que toda língua é tão 
bilíngüe em si mesma, multilíngüe em si mesma, que se pode gaguejar em sua 
própria língua, ser estrangeiro em sua própria língua, ou seja, levar sempre mais 
longe as pontas de desterritorialização dos agenciamentos. Uma língua é 
atravessada por linhas de fuga que conduzem seu vocabulário e sua sintaxe 
(1992:136). 
 

Assim sendo, podemos dizer que os textos terroristas com os quais estamos dialogando 

funcionam como literaturas menores na medida em que desterritorializam as línguas 

maiores da cisheteronormatividade e da modernidade, politizando e publicizando aquilo 

que a sociedade constrói como mais privado, os usos dos corpos e dos prazeres. Da 

mesma forma, também podemos dizer que o conteúdo desses textos terroristas encontra 

nas línguas menores não só a expressão, a forma que lhe convém, mas a força de onde 

extrai a sua perversão.  

 

A desterritorialização da língua maior da cisheteronormatividade aparece nos textos 

literários principalmente pelo uso alternado do masculino e do feminino, ao abordar um 

mesmo personagem, e pelo uso de artigos femininos para narrar histórias de 
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personagens masculinos, como acontece recorrentemente em Menstrual (2008:83, 131), 

onde a narradora usa sempre o feminino para falar da Néstor e da Rata. Entretanto, ao 

contrário do relato Casada fui pega no cinema pornô, o uso alternado do masculino e do 

feminino parece funcionar antes como uma língua não binária, um agenciamento 

dissidente da linguagem, que como afirma o conto de Susy Shock (2013:17) busca fugir 

da "binaria manía de ser todos normales". Nesse mesmo sentido, também encontramos 

o uso do "x" para fazer com que a linguagem não determine um gênero sexual específico; 

em Shock (2013), por exemplo, esse recurso é usado repetidamente, como em "Lxs 

nuevxs hijitxs seguirán siendo así de igualitxs a todxs ustedes" (2013:34) ou em “Un estar 

momentáneo de aquellxs que siguen, ingenxs o desesperadxs" (2013:4). Assim, 

encontramos nesses textos uma língua menor que, pervertendo a Nação-língua, se 

aproxima da Nação-desejo. 

 

A partir de Josefina Ludmer (2005:82), podemos dizer que as vozes das bichas loucas e 

das travestis são escritas contra a Nação, não só porque esses corpos estão fora do 

projeto de identidade sexual nacional, mas porque suas vozes profanam a Nação-língua 

e a Nação-sexual-edipiana, seja através do conteúdo das narrativas e da própria 

existência desses corpos literários, seja através de uma oscilação entre o masculino e o 

feminino e de um uso semântico que é próprio desses grupos minoritários. 

 

Semanticamente, com os textos literários, incorporamos, por exemplo, todo um novo 

vocabulário, que passa por expressões e palavras como "fazer o xadrez", "fazer tricot", 

bofe, Gouveia, chongo, pete express, etc., mas, além disso, percebemos também uma 

reapropriação que transforma palavras que geralmente são utilizadas como insultos em 

um lugar de enunciação poética e política, como podemos perceber, nos dois trechos a 

seguir, nos usos das palavras trava, em Shock (2013), e bicha, em Capucho (1999). 

"Después de haber perdido la gran guerra, sólo nos queda arrancar triunfos en 
pequeñas batallas". Eso decía la Loreta, la trava más aguda de los '90, la más 
lúcida del barrio, la más silvestre y sabia (2013:22). 
 
Em verdade, eu apenas chupava o pau de um bofe sentado. Se cansava, punha-
me na posição de bofe. E logo aparecia um exímio chupador. Mas o que me 
excitava mesmo, que me excitava mais, era pôr-me no lugar, na posição da bicha 
passiva (1999:29). 
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Ademais, também acreditamos, com Deleuze e Guattari (2003:40), que as vozes 

menores das bichas loucas e das travestis produzidas por esses textos, a partir dos 

espaços darkroom, funcionam como uma enunciação coletiva capaz de forjar novos 

enunciados, novas sensibilidades e novas subjetividades. Afinal, como argumentam os 

dois filósofos (2003:78), viver e escrever, a arte e a vida, só se opõem do ponto de vista 

de uma literatura maior. Nesse sentido, aquilo que parece mais individual em um 

narrador(a) ou personagem é não só politizado, como também funciona como uma 

enunciação, uma experiência coletiva, dessas vozes menores.  

 

Podemos perceber isso através da transfobia enfrentada pelas personagens e narradoras 

de Shock (2013) e de Menstrual (2008), inclusive quando elas falam de amor, "Faraón 

mío, dueño de ese hueco, el único hueco que tiene tu nombre porque el resto es de balas 

y de jauría, y de cemento rancio, también, y hasta de insultos" (2013:19), assim como 

pelo envelhecimento dos corpos das travestis marcados pelo uso caseiro do silicone 

industrial e pela política estatal de desassistência médica. Mas, além disso, esses textos 

também funcionam como uma memória coletiva das travestis sobreviventes e 

assassinadas pelos sonhos de extermínio, que não cessam de produzir mortes e outras 

violências pelas quais ninguém chora e nenhuma investigação policial se preocupa em 

iluminar. Parafraseando Bolaño a partir de Lemebel (2004:65), podemos dizer que o que 

essas narradoras e personagens fazem é abrir os olhos desejantes na escuridão, nos 

territórios onde quase ninguém se atreve a entrar. 

 

Assim sendo, a leitura desses textos, a partir dos conceitos de terrorismos textuais e de 

língua e literatura menor, assim como através da descastração alegre do ânus e da 

produção de corpos-sem-órgãos, nos permitem perceber como a literatura pode ser 

queerizada. Nesse sentido, estamos mais interessados em perceber as potencialidades 

do queer de contaminar os textos literários do que em dialogar com a ideia de uma 

literatura gay, lésbica, lgbt, homoerótica ou queer, inclusive porque alguns dos textos com 

os quais trabalhamos dificilmente seriam lidos através dessas categorias. Como 

argumenta Antônio Andrade Júnior, 

Em lugar de entender as obras aqui analisadas como representações da 
experiência homossexual contemporânea, na América Latina, prefiro abordá-las 
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como um modo de produção em que, junto à tendência discursiva de 
(re)territorialização dos sentidos, sobrevém uma potencialidade sub-reptícia de 
desterritorialização das formas simplificadoras de identidade (2011:195-196). 
 

Além disso, como já dissemos anteriormente (Maia, 2014, 2015), as questões que as 

literaturas gay, lésbica, homoerótica ou lgbt, colocam em pauta nem sempre agenciam 

dissidências na cisheteronormatividade, ao contrário, muitas vezes os desejos perversos 

e polimorfos são privatizados e normalizados em troca de uma identidade estável e de 

uma política assimilacionista. Como argumenta Dário Sanchez (2012:73), boa parte 

dessa literatura reforça o patriarcado. 

 

Nesse sentido, nos afastamos da ideia de uma literatura queer não só porque 

percebemos que muitas vezes o termo é usado como sinônimo de literatura gay, lésbica 

e lgbt, o que termina por silenciar a potencialidade do queer de funcionar como uma 

perspectiva política e literária de questionamento da cisheteronormatividade, mas 

também por percebermos nesse uso uma reterritorialização identitária do queer. Por isso, 

em outros trabalhos preferirmos apostar na ideia de uma escritura queer181. 

As escrituras queer seriam uma constelação de textos, de fluxos poéticos, que 
compartilham entre si a possibilidade de uma leitura desierarquizante e não 
normativa sobre gêneros e sexualidades, que surgem a partir da singularidade 
histórica dessas performatividades dissidentes frente à heteronormatividade. 
Uma escritura queer, portanto, longe de fixar identidades desviantes ou 
normativas, agencia alianças com a alteridade e se desloca, se abjura, todo o 
tempo para resistir às reterritorializações normativas (MAIA, 2015:196). 

 

Assim sendo, estamos mais interessados, nesse trabalho, na potência do queer, 

enquanto estratégia poética e política desestabilizadora das identidades, do que em 

“novas” categorias literárias. 

 

 

 

 

 

                                            
181 Sobre literatura gay, lésbica, lgbt e queer, consultar o artigo A Literatura gay é um cruising bar (2015), 
onde discuto a utilização desses termos a partir do mercado e da crítica literária, e o livro O devir darkroom 
e a literatura hispano-americana (2014), onde discuto a diferença entre os termos literatura queer e 
escritura queer.  
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4. ESCURECIMENTOS FINAIS 

Pero el régimen nocturno resiste, sobre todo, en el 
discreto marco de la vida cotidiana, lo que dificulta su 
estudio. Sin embargo, la literatura, que es una 
cristalización de actitudes difusas en el cuerpo social, 
demuestra lo que estamos diciendo con ejemplos preciso 
que merecerían un estudio específico (MAFFESOLI, 
1996:149). 
 
No he querido decir: "Esto es lo que pienso", ya que 
todavía no estoy muy seguro de lo avanzado. Pero he 
querido ver si eso podía ser dicho, y hasta dónde podía 
ser dicho, lo cual, desde luego, puede resultaros muy 
decepcionante (FOUCAULT, 1984:1). 
 

Ao longo desta tese, construímos uma constelação discursiva sobre o cinema pornô a partir 

do diálogo com textualidades em diferentes gêneros, o que incluiu a análise e a discussão 

de textos literários, científicos e jornalísticos, assim como também de filmes, documentários, 

aulas e entrevistas audiovisuais e transcritas, publicações em fóruns de internet e facebook. 

Essa multiplicidade de textualidades se reflete inclusive entre os textos literários, o que 

incluiu diários, poemas, crônicas, contos, novelas, textos memorialísticos e autobiográficos 

e outros textos de difícil classificação.  Entretanto, procuramos em nossa leitura não 

estabelecer hierarquias entre os diferentes gêneros. Nesse sentido, deixamos que a análise 

dos textos literários contaminasse a leitura dos textos antropológicos, o que nos levou a 

dialogar com a ficcionalidade e a narratividade da antropologia, ao mesmo tempo em que 

permitimos que a discussão antropológica contaminasse a análise literária, o que nos 

permitiu pensar em espaços heterotópicos e em modos de subjetivação. 

 

Além disso, tal perspectiva nos permitiu, diante da falta de textos literários produzidos por 

mulheres cisgêneras, dialogar com relatos pornográficos publicados na internet; assim 

como também nos permitiu construir e propor o conceito de leituras darkroom a partir de 

uma multiplicidade de textualidades: uma gravura (Goya, 1799), uma novela (Villordo, 

1984), uma postagem no facebook (Siqueira, 2017) e dois livros filosóficos (Agamben, 2009; 

Didi-Huberman, 2011). Podemos dizer, então, que a multiplicidade de textos não só compôs 

uma sinfonia de diferentes vozes, como também possibilitou que a narrativa desse trabalho 

se fundasse nessa multiplicidade, o que nos afastou, por exemplo, de abordar o cinemão 
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exclusivamente a partir da perspectiva do usuário, assim como também nos ajudou a 

desterritorializar a associação recorrente na antropologia entre travestis e prostituição. 

 

Essa constelação discursiva, entretanto, estará sempre incompleta. Ao longo da pesquisa, 

encontramos, por exemplo, referências a textos que não foram localizados, como as 

novelas Reina del plata (1946), do argentino Bernardo Kordon, Un noviazgo (1956), do 

argentino Bernardo Verbitsky, Asfalto (1964), do argentino Renato Pellegrini, Plaza de los 

lírios (1985), do argentino José María Borghello; o conto Rodolfo Carrera: un problema 

moral (1984), do argentino Carlos Correas; além da monografia Aqui não tem tabu: 

socialidade e representações do obsceno no Cine Ritz (2004), da pesquisadora Anna Lúcia 

Santos da Cunha182. Da mesma forma, encontramos textos que não conseguimos tornar 

parte do corpus do trabalho, como as novelas El fuego secreto (1987), do colombiano 

Fernando Vallejo, e Tengo Miedo Torero (2001), do chileno Pedro Lemebel, encontradas já 

na fase final da escrita, além do conto Prefiguración de Lalo Cura (2005), do chileno Roberto 

Bolaño, que aborda principalmente a produção dos filmes pornográficos.  

 

Entretanto, entendemos que o material colocado em diálogo nesta tese é um primeiro passo 

significativo para pensarmos a representação e a produção discursiva da experiência do 

escuro do cinemão, assim como também pode servir à iniciação de leitores ao universo dos 

encontros alegres e dos prazeres orgiásticos. Nesse sentido, esperamos que esta 

investigação tenha funcionado mais como uma ars erótica do que como uma scientia 

sexualis, afinal, como argumenta Susana Penedo (2008:211), muitas vezes os estudos 

queer colaboram com o dispositivo da sexualidade e com a scientia sexualis, quando 

pensam que o estão desmontando. 

 

Isto posto, podemos dizer que a leitura dos textos literários, organizada primeiro em torno 

do espaço e depois em torno dos processos de subjetivação, está atravessada por uma 

mudança de "tom", de "ethos", que foi se impondo durante o processo de escrita desse 

trabalho. Assim sendo, apesar dos esforços para não romantizar o espaço e a experiência 

                                            
182 Conforme as notas de rodapé 175 e 176, o texto foi lido após a conclusão dessa pesquisa. Nesse 
sentido, agradeço imensamente à pesquisadora Nathália Novais a digitalização e o envio do texto. 
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do cinemão, acreditamos que o capítulo Espaços darkroom foi escrito ainda sob forte 

influência tanto dos textos literários que constroem o cinemão como encontros alegres, 

quanto dos textos antropológicos que constroem o cinemão quase que exclusivamente pela 

voz do usuário do espaço; por conta disso, no capítulo Subjetividades darkroom, tentamos 

nos reaproximar um pouco mais dessas outras vozes que ocupam os cinemões e que, 

talvez, não tenham sido suficientemente discutidas no capítulo sobre espaço. 

 

No que se refere ao espaço, mostramos como os cinemas nascem praticamente juntos com 

a cidade moderna, "como resultados solidários de um mesmo processo tecnológico, 

cultural, social e, sobretudo, econômico" (Jacques, 2012:79), e como a caçada aos espaços 

escuros das cidades ainda é um projeto político-filosófico-científico-urbanístico 

contemporâneo, que se realiza principalmente através dos processos de gentrificação. 

Nesse mesmo sentido, discutimos tanto sobre como o olhar panóptico é a nossa principal 

forma de ocupação e percepção dos espaços, quanto como nos espaços darkroom esse 

sentido, que é também um dispositivo de normalização, se não é desativado, sofre pelo 

menos um processo de inflexão; além disso, argumentamos sobre como as diferentes 

posicionalidades e os diferentes modos de ocupação podem resistir e desterritorializar os 

usos planejados para os espaços. 

 

Apesar de Jacques (2012:298) afirmar que as críticas à modernidade não são ainda 

seriamente consideradas nos estudos urbanos, encontramos propostas que tentam 

desterritorializar a perspectiva moderna, seja através da supressão dos espaços urbanos 

planejados, o que levaria à construção de espaços que considerariam exclusivamente os 

vínculos e as alianças das pessoas que os ocupam (Sennett, 1975:153); seja através da 

criação de intervenções urbanas que tornam os espaços mais opacos, o que dialogaria mais 

com a perspectiva do desejo e menos com a do disciplinamento dos corpos (Ochoa, 2004). 

 

Há também autores que apontam para o pós-modernismo arquitetônico, que, 

supostamente, procura respeitar as especificidades locais e se afastar da funcionalidade, 

da racionalidade e do imperialismo moderno (Rouanet, 1987:251); enquanto outros autores 

propõem uma arquitetura e um urbanismo que sejam mais inclusivos, que levem em 
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consideração os diferentes aspectos da vida cotidiana e assumam as múltiplas mensagens 

de seus habitantes (Cortés, 2008:26); assim como outros propõem o reavivamento das 

ruas, por entenderem que esse espaço teria a capacidade de alimentar as experiências e 

até mesmo os (melhores) valores modernos (Berman, 2009:373)183. Mais modestamente, 

tentamos sugerir que os frutos amargos da arquitetura e do urbanismo modernos podem 

ser problematizados, ou até mesmo parcialmente resolvidos, através da contenção dos 

processos de gentrificação, do questionamento da razão moderna e do fim da caçada aos 

espaços escuros. 

 

No que se refere às subjetividades, mostramos como a qualidade e a quantidade dos 

encontros dentro dos cinemas pornôs está diretamente relacionada aos agenciamentos 

dissidentes ou normativos dos dispositivos da modernidade e da cisheteronormatividade. 

Além disso, argumentamos sobre como o lugar de fala interfere decisivamente na produção 

e na representação dos cinemões e dos sujeitos que os ocupam, tanto na perspectiva da 

antropologia, quanto na perspectiva literária. No entanto, mostramos como a literatura tem 

se construído como um campo mais polifônico, especialmente quando dialogamos com 

diferentes gêneros textuais. Nesse sentido, acreditamos que os terrorismos textuais e as 

línguas menores são as formas exigidas pelos textos literários que constroem os encontros 

alegres dentro dos cinemões. 

 

Assim sendo, o escuro aparece nesta pesquisa, como já dissemos, como um modo de 

questionamento da modernidade e da cisheteronormatividade, de produção e de ocupação 

do espaço, de subjetivação dos corpos e de produção literária. Além disso, discutimos ainda 

como a saída do escuro pode significar não só visibilidade e representatividade, mas 

também normalização e novas hierarquias, exclusões e reterritorializações normativas; 

assim como mostramos também que o escuro tanto pode ser um refúgio, um espaço seguro 

para os sujeitos dissidentes, quanto pode ser um degredo, aos quais ainda estão 

condenados alguns sujeitos. Tentamos, dessa forma, a partir das experiências e dos 

saberes que são próprios dos encontros alegres nos espaços darkroom, articular uma crítica 

                                            
183 Interessante observar também como outros grupos minoritários têm não só reocupado as ruas, mas 
também transformado as mesmas em um espaço privilegiado dos processos de subjetivação e visibilidade. 
Sobre rua, gênero e raça, consultar Daniel dos Santos (2017). 
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literária que fosse um esforço de visibilidade não normalizadora e não normativa desses 

corpos, espaços e saberes vagalumes. 

 

Por fim, podemos dizer que tentamos construir uma crítica literária através dos cinemões 

que fosse capaz não só de aportar algo à análise da sociedade na qual vivemos, mas, além 

disso, tentamos também, a partir de Mario Lugarinho (2013:162), articular uma reflexão 

acadêmica que dialogasse com os movimentos sociais, seja para problematizá-los em suas 

reterritorializações normativas, seja para caminharmos desejosamente ao lado deles. 

Dessa forma, entendemos que a linguagem desse trabalho não só está contaminada pelos 

textos com os quais dialogamos, mas também com os movimentos sociais com os quais 

pretendemos dialogar.  
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Estou nua de corpo e alma, mas quero a escuridão que me agasalha e me cobre, 
não, não acenda a luz  

Lispector 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 –  Jorge Jaime quando bailarino no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fotos 
disponíveis em: <http://jorgejaimedesouzamendes.blogspot.com.br/>. Acesso em 10 de 
jan 2018. 
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ANEXO 2 – Capa do livro Homossexualismo Masculino (1953), de Jorge Jaime, onde 
consta o livro Lady Hamilton. 
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ANEXO 3 – Foto da fachada do Cine Íris, em 1921, registrada por Augusto Malta. 
Disponível em: <http://brasilianafotografica.bn.br/?tag=cine-iris>. Acesso em 10 de jan 
2018. 
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ANEXO 4 – Foto recente da fachada do Cine Colonial. Disponível em 
<http://www.poblanerias.com/2015/08/cine-colonial-espacio-alejado-de-las-inhibiciones-
y-el-pudor/>. Acesso em 10 de jan 2018. 
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ANEXO 5 – Foto recente da fachada do Cinema Orly. Disponível em: 
<http://carolinevalansi.com.br/2016-Cinema-Tambem-e-Templo>. Acesso em 10 de jan 
2018.  
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ANEXO 6 – Ilustração que faz parte do conto O menino do Gouveia (1914) de Capadócio 
Maluco. 
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ANEXO 7 – Ilustração presente no jornal O Rio Nu, na edição 868, página 5, de 31 de 
outubro de 1906. 
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ANEXO 8 – Foto do antigo hall do Cinema São Luiz. Disponível em: 
<http://paoleb.blogspot.com.br/2010/08/cinema-sao-luiz.html>. Acesso em 10 de jan 
2018. 
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ANEXO 9 – Edição do Jornal do Brasil, de 19 de janeiro de 1984, onde consta a crônica 
Os cinemas estão acabando, de Carlos Drummond de Andrade. 
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ANEXO 10 – Foto da fachada do antigo Cine Azteca. Disponível em: 
<https://cinemagia.wordpress.com/2013/04/04/cinemas-antigos-azteca/>. Acesso em 10 
de jan 2018. 
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ANEXO 11 – Foto pessoal da Rua Álvaro Alvim, onde funcionam o cinema pornô Rex, o 
Teatro Rival e outros estabelecimentos comerciais. 
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ANEXO 12 – Gravura El sueño de la razón produce monstruos, de 1799, de Francisco 
Goya. 
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ANEXO 13 – Relatos Eróticos consultados. 
 
 
 
 
 
 

Nome Endereço Online 

Casada diz fui 

pega no cinema 

pornô 

http://www.casadoscontos.com.br/texto/2009011032 

 

Corno no cine 

pornô 

https://www.climaxcontoseroticos.com/ler_conto.php?id_conto=662 

 

Inspiração no 

cinema pornô 

http://contossafadospicantes.blogspot.com.br/2008/09/inspiracao-

no-cine-porno.html 

 

Eu e minha 

namorada no 

cinema pornô 

http://www.casadoscontos.com.br/texto/201303945 

 

Conhecendo um 

cinema pornô 

https://veramello-

contosadultos.blogspot.com.br/2016/06/conhecendo-um-cinema-

porno.html?zx=2cf30c0742ee39f8 

 

Gordinha 

gostosa casada 

de Minas Gerais 

na putaria 

https://www.naoconto.com/2016/05/gordinha-gostosa-casada-de-

minas-gerais-na-putaria.html 

Presente para 

esposa 

https://www.wattpad.com/164859315-contos-eroticos-presente-

pra-esposa 

 

Fui con mi 

esposo a un cine 

porno 

http://relatosparafilias.blogspot.com.br/2008/07/fui-con-mi-esposo-

un-cine-porno.html 
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La follada más 

caliente en un 

cine 

http://xrelatoseroticos.com/la-follada-mas-caliente-en-un-cine/ 

 

¿Cine porno o 

sala sexual? 

http://archivo.elnuevodiario.com.ni/salud-sexualidad/310750-cine-

porno-o-sala-sexual/ 

Cine pornô http://www.poringa.net/posts/relatos/2000558/Cine-porno.html 

 

Con mi ex en un 

cine porno 

http://www.sexycuentos.com/relatos-eroticos/2008/01/21/con-mi-

ex-en-un-cine-porno/ 

 

Me manosearon 

en el cine porno 

http://www.superrelatoseroticos.com/relatos-de-voyeur/me-

manosearon-en-el-cine-porno/ 
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