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Resumo 

 

O campo de experimentação deste trabalho é o movimento dos 

corpos das prostitutas. Estes movimentos são convocados a partir do 

erotismo dos corpos e dos corpos no cinema: a passagem das atitudes ou 

posturas aos gestos.   

O texto constitui-se no limite da experiência do erotismo dos corpos: 

a proliferação da vida sem medida, a multiplicidade dos movimentos dos 

corpos, a dificuldade da presença do corpo evocada através da sua 

vulnerabilidade física e da indeterminação do sentido dos seus movimentos. 

Os gestos são linhas de fuga, devires imperceptíveis, encadeamentos, 

pequenas fissuras, fendas, abertura para o movimento dos corpos, 

movimento de si e entre os corpos.  

Este trabalho revela a experiência de dois anos de convivência com 

as prostitutas que trabalham em Corumbá, fronteira entre Brasil e Bolívia. 

Uma ordem perversa borrada no contorno das bocas e nos gestos 

pornográficos e uma ordem divina da integridade, instaurada e convocada 

nas estruturas do corpo social e político da modernidade tangenciam os 

movimentos deste texto.  

O corpo cinematográfico e o corpo pornográfico funcionam no texto 

como uma espécie de avesso, corpos atormentados pelas paixões dos 

sentidos, corpos hesitantes que borram ininterruptamente os contornos da 

subjetividade na tentativa de liberar uma potência outra, qual seja, a 

potência obscena da linguagem. Um cinema dos corpos, um strip-tease de 

corpos acrobáticos, plásticos, vulneráveis, penetráveis, vazados. Uma 

grande pornografia. Prostituição dos afectos, penetrabilidade do conceito, 

gozo experimental. Vontade de potência que transforma a estética do 

movimento em pura intensidade. A partir desse encontro-confronto abrir o 

vazio da linguagem na tentativa de liberar uma potência outra, qual seja, a 

potência do corpo no limite da linguagem. Deixar falar a nudez do desejo. 

Enunciar a experiência nua da linguagem. 

 
Palavras-chave: gestos – erotismo – pornografia – cinema 
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Abstract 

 

The field of experimentation of this work is the movement of 

prostitute’s bodies, that are convoked from bodies’ eroticism and bodies in 

the cinema: the transition of attitudes to gestures.  

This text is established in the limit of the experience of bodies’ 

eroticism: immoderate proliferation of life, multiplicity of movements of the 

bodies, difficulty of the presence of the body evoked through its physical 

vulnerability and the indetermination of their movements meaning. The 

gestures are lines of escape, imperceptible becomings, chainings, small 

cracks and chinks, the opening to the movement of the bodies, movement 

of the self and among bodies. 

This work concerns about a two years’ experience of everyday life 

with prostitutes who work in Corumbá, a city in the border between Brazil 

and Bolivia. A perverse order, blurred in lips’ outlines and in pornographic 

gestures and, a divine order of integrity, established and convoked by the 

structures of the social and political body of modernity. These orders slightly 

touch the movements of this text.  

In the text, pornographic and cinematographic bodies operate as a 

kind of reverse. Bodies afflicted by the passions of meanings, hesitating 

bodies that blur the contours of subjectivity in the attempt to liberate 

another kind of power, which is the obscene power of language. A cinema of 

the bodies, a strip-tease of acrobatic, plastic, vulnerable, leaked and 

penetrated bodies. A great pornography. Prostitution of affections, 

penetrability of concepts, experimental enjoyment. Will to power that 

changes the movement’s aesthetics into pure intensity. From this meeting-

conflict, to open the void of language in the attempt to liberate another kind 

of power, that is the body’s power in the limit of the language. Letting 

speak the nudity of desire, to announce the naked experience of the 

language.  

 

Keywords: gestures – eroticism – pornography – cinema 
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“(...) Será necessário reconhecer um dia a soberania 

dessas experiências e se empenhar para assimilá-las; 
não que se trate de liberar a sua verdade – pretensão 
ridícula, a propósito dessas palavras que são para nós 
limites -, mas de libertar por fim, a partir delas, nossa 
linguagem. Que seja suficiente hoje em dia nos 
perguntarmos que obstinada linguagem não discursiva 
é essa que irrompe há quase dois séculos em nossa 
cultura, de onde vem essa linguagem que não é 
acabada nem sem dúvida senhora de si, embora seja 
para nós soberana e nos domine, imobilizando-se às 
vezes em cenas que se costuma chamar de “eróticas” 
e subitamente se volatilizando em uma turbulência 
filosófica na qual parece perder o chão.” Michel 
Foucault, Ditos e Escritos III. 
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Preliminares: que antecede (o principal); prévio, 
preambular, introdutório <palavras 
preliminares>; que antecede o ato sexual <jogos 
preliminares> <carícias preliminares>; 
introdução, prefácio. Etim fr. Préliminaire: ‘que 
precede e prepara uma outra coisa’. (Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa) 
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gesto#1 preliminares 

 

Estive durante dois anos na fronteira do Brasil com a Bolívia, no 

município de Corumbá. Fui trabalhar em um projeto com prostitutas.1 

Em meio à vida cotidiana do lugar, excrescências de corpos 

desconhecidos, odores, gritos, gemidos, espasmos, movimentos 

imprecisos, gestos impedidos, delineavam e deformavam os 

contornos da fronteira.  

 

No encontro com as prostitutas que viviam e trabalhavam nesse 

pequeno município-fronteira, o projeto foi se decompondo e 

ganhando novos contornos, a partir da multiplicidade de sentidos e 

linguagens produzidas nesse cenário.   

 

 
Performance em uma das festas “rosa choque” do 
“projeto encontros”, 2004. 

                                                           
1 O projeto encontros atuava em três linhas: pesquisa, orientação para prevenção 
das DST/aids (doenças sexualmente transmissíveis) e mobilização comunitária com 
as prostitutas que trabalhavam no município de Corumbá e aquelas que migravam 
de vários estados brasileiros e da Bolívia. O projeto iniciou suas atividades no ano 
de 2003 e atualmente as prostitutas se organizaram em uma associação – a DASSC 
(Dignidade, Ação, Saúde, Sexualidade e Cidadania), que continua realizando 
atividades de prevenção, oficinas de criação de moda, festas com apresentações 
artísticas e promovendo sessões de cinema que abordam temas relacionados a 
sexualidade.  
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As conversas infinitas foram se desdobrando na intimidade dos 

corredores acortinados dos bares, nas mesas irregulares dos 

botequins, no tremor das luzes de néon das boates, nos movimentos 

performáticos dos palcos de strip-tease, nas esquinas da noite. Entre 

um cliente e outro, transpiravam afetos, secreções de idéias que iam 

cada vez mais borrando e deformando nossos encontros. 

Intervenções em espaços públicos, performances improvisadas, 

pequenas invenções cotidianas. 

 

Uma ordem perversa borrada no contorno das bocas e nos gestos 

pornográficos e uma ordem divina da integridade, instaurada e 

convocada nas estruturas do corpo social e político da modernidade 

tangenciam os movimentos deste texto.  

 

 
“Cena pornográfica” em uma das apresentações artísticas do  
“projeto encontros”, 2004. 
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Meu desejo pulsava, inicialmente, na experiência do gesto 

cinematográfico: multidões de corpos desconhecidos freqüentam as 

salas escuras do cinema, em um clima intenso de descoberta, de 

novos acontecimentos, a espera de um instante capaz de nos 

deformar, para finalmente adquirir o poder de desaparecer, o ponto 

do não-querer, lá onde desaparece o corpo visível. Um gesto cuja 

potência é fissurar a vida até a postura impossível.  

 

Corpos no cinema, cinema dos corpos, corpos-em-cena. O cinema 

produz a gênese de um corpo desconhecido, embaralha a percepção, 

espanta a significação, amedronta a ação, desnuda a matéria através 

da sua potência de hesitação. Converte em potência o que ainda era 

só possibilidade, renova o sentido da vida, libera as forças vivas, 

anima o corpo a novas atitudes, posturas, força a pensar o 

impensado, a vida2.  

 

O que se passa entre a potência de excitação dos corpos das 

prostitutas e a potência de hesitação dos corpos no cinema? Corpos 

cobertos por um véu, borrado nas bordas dos orifícios3 pela película 

vermelha das bocas ardentes, em uma cerimônia povoada de corpos 

nus in-vestido de afectos eróticos, mostrando as feridas sutis pós-

coito de vida.  

 

O cinema como um campo de experimentação dos gestos invoca a 

potência de hesitação do corpo. Convocar através das imagens 

cinematográficas os efeitos e as cenas “eróticas” que essas incitam 

no corpo. Que conceitos o cinema suscita e em que medida essa arte 

excita o corpo a ponto de embaralhar seus códigos produzindo 

movimentos imprecisos e inacabados? Que cenas “eróticas” são essas 

que vem produzindo novos modos de se relacionar, de se comunicar, 
                                                           
2 Gilles Deleuze, A Imagem tempo. 
3 Expressão utilizada por Daniel Lins no texto: “A história da cultura é a história da 
crueldade”. 



 
 

15

de amar, de sonhar, de viver, e que ultrapassa os sentidos do 

discurso?  

 

A partir desse encontro-confronto abrir o vazio da linguagem na 

tentativa de liberar uma potência outra, qual seja, a potência do 

corpo no limite da linguagem. “Deixar falar a nudez do desejo” 

Enunciar a experiência nua da linguagem.4 

 

O cinema foi o que me sensibilizou para essa dimensão da 

gestualidade, que se passa no silêncio da linguagem, no limite da 

experiência do ser.  O encontro com as prostitutas explicitou essa 

dimensão, desnudando obstinadamente o modo de ser da linguagem. 

Maravilhosa abertura que nos atrai e nos imobiliza a ponto de 

embaralhar nossos códigos e órgãos, dissolver nossas 

individualidades, abalar nossas verdades, dissimular a lei5, 

transbordar os sentidos da sexualidade, deixar falar a nudez do 

desejo.  

 
Performance em uma das festas “rosa choque” do  
“projeto encontros”, 2004. 

                                                           
4 Michel Foucault, Ditos e escritos III, A experiência do exterior p. 219-242. 
5 Michel Foucault, O pensamento do exterior, p. 33. “A lei é essa sombra cuja 
direção necessariamente avança cada gesto na medida em que ela é a própria 
sombra do gesto que avança”.  
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O corpo cinematográfico e o corpo pornográfico funcionam no texto 

como uma espécie de avesso, corpos atormentados pelas paixões dos 

sentidos, corpos hesitantes que borram ininterruptamente os 

contornos da subjetividade na tentativa de liberar uma potência 

outra, qual seja, a potência obscena da linguagem6. Um cinema dos 

corpos, um strip-tease de corpos acrobáticos, plásticos, vulneráveis, 

penetráveis, vazados. Uma grande pornografia7. Cinema prostituinte. 

Prostituição dos afectos, penetrabilidade do conceito, gozo 

experimental.  

 

Indiscernível movimento imóvel, (compor) um corpo e (assistir) sua 

deformação. Coreografar o movimento imóvel dos corpos, os 

vestígios e rastros do movimento, os ruídos silenciosos, o som vibrátil 

das articulações e deslocamentos, a carne e os ossos. A dobra de 

dentro do fora, as redobras da matéria, a vida nas dobras. Captar o 

instante, o acontecimento, a vibração sonora da carne, a tensão 

pictural da carne e dos ossos.  

 

Vontade de potência que transforma a estética do movimento em 

pura intensidade: a potência de hesitação de um corpo e a 

experiência do erotismo. No texto, o erotismo dos corpos se esbarra 

na experiência viva com as prostitutas. Há uma estética dos gestos 

na prostituição. Um mundo de sentidos não codificados, de palavras 

não enunciadas, de discursos inacabados, de movimentos imprecisos, 

um erotismo informe e desmedido. Fruição sensorial, o corpo 

desreprimido, o corpo erótico, o corpo matriz das singularidades e 

fonte originária, renovável, de prazer. 

                                                           
6 Uso aqui o termo “potência obscena da linguagem” no sentido que klossowski dá 
ao termo obsceno, ou seja, obsceno é o ato pelo qual a linguagem se ultrapassa a 
si mesma, refletindo um corpo. Cf. “Klossowski ou os Corpos-Linguagem” in Lógica 
do sentido, p. 289-309. 
7 Pierre Klossowski usa o termo pornografia para descrever a perda da integridade 
do corpo, o corpo desintegrado, o eu dissolvido, a partir do dilema corpo-
linguagem. Cf. “Klossowski ou os Corpos-Linguagem” in Lógica do sentido, p. 289-
309. 
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O cinema como a potência de hesitação de um corpo, o corpo que 

hesita em ser alguma coisa, um corpo desfigurado, um eu dissolvido, 

a recusa e o cansaço do corpo. Esses dois planos, o cinematográfico e 

o pornográfico, convocam a experiência da proliferação da vida sem 

medida, a dificuldade da presença do corpo evocada pela 

vulnerabilidade física e pela indeterminação do sentido dos seus 

movimentos. 

 

 
Coleção “Boca do Lixo” criada pelas garotas do “projeto encontros”, 2004. 
  

O afeto erótico liga o homem ao mundo exterior pelo que é estranho, 

insólito e hostil e seduz a subjetividade a se alargar infinitamente até 

atingir o ponto de esquecimento de si. Paradoxalmente, o movimento 

do erotismo não se opõe ao estado de recusa, de contração, de 

endurecimento do corpo perante as forças do mundo exterior. 

Podemos dizer até mesmo que a tensão e a ameaça provocada por 

este encontro-confronto do corpo com o mundo exterior, engendra no 

corpo movimentos opostos e indiferenciados, misturados de modo 

estranho e contraditório: movimentos de contração e dilatação, de 

recusa e entrega, de endurecimento e alargamento ou de hesitação e 

excitação.  



 
 

18

É justamente nessas contradições que se encontra a experiência do 

erotismo, excessivamente sensual e fecunda. Nesta tensão 

desmancham-se os contornos da subjetividade. Experiência da 

transgressão das fronteiras que delimitam o próprio ser. Interdição e 

transgressão das formas, um continuum de “pontos G”.  

 

É como se tocássemos na própria definição do erotismo: são 

pequenas fissuras, fendas, abertura para o movimento dos corpos, 

movimento de si e entre os corpos. Um continuum de hesitações, de 

“pontos G”. 

 

São dois mundos estranhos que se encontram, dois mundos entre os 

quais não existe e nunca poderão existir contornos e fronteiras bem 

delineadas. No erotismo há sempre um apagamento das fronteiras, 

um borrar ardente de intensidades, um corpo em suspenso. Uma 

fusão de células embrionárias multiplicando-se ininterruptamente. 

Potência de diferenciação dos sexos. No meio-do-corpo um ser novo 

sempre por vir.  

 

O entusiasmo que se apodera de nós no erotismo a nenhum outro é 

comparável. É desencadeado pelo próprio fato de um ser novo, 

estranho, nos dar um primeiro impulso. Receamos, sempre que a 

embriaguez cede lugar à moderação, quando dois seres se conhecem 

demasiadamente bem, que se evapore a atração pelo novo. É por 

isso que os primeiros momentos da embriaguez amorosa, na luz 

incerta, vacilante do seu início, não possuem apenas um encanto 

indizível, mas também uma violência, tão singularmente fecunda no 

seu desencadeamento, que subverte todo o ser e faz vibrar a alma 

inteira.8  

 

                                                           
8 Lou Andréas-Salomé, O erotismo, p. 16. 
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O que nos excita eroticamente nunca é aquilo que conhecemos, 

aquilo com que estamos familiarizados, ao contrário, os nossos 

nervos vibram com o desejo de um mundo estranho, obscuro, 

irreconhecível.  

 

Uma vida secreta, uma delicada fenda se abre, por intermédio da 

qual conseguimos sair de nós para lançarmo-nus no puro 

transbordamento das forças. É a afirmação da nossa singularidade e 

estranheza: nos opomos mais violentamente ao que amamos e 

tomamos mais aguda consciência de nossa diferença, somos 

constrangidos a transbordar para fora de nós, a sair de nós9.  

 

A distração-de-si torna-se condição essencial na experiência do 

erotismo ao arrancar-nos por completo do nosso ‘eu’, ao mesmo 

tempo em que nos força esbarrar brutalmente, sem que nos seja 

possível esquivarmo-nos da força subversiva do corpo. 

Embaralhamento dos pontos erógenos. Linguagem obscena do corpo. 

 

 
Criação de lingeries do “projeto encontros”, 2005. 
Festa no camarim antes do desfile-performance. 

                                                           
9 Lou Andréas-Salomé, O erotismo, p. 18.  
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gesto#2  cinema dos corpos  

Dar um corpo, montar uma câmera sobre o corpo, não é mais seguir 

e acuar o corpo cotidiano, mas fazê-lo passar por uma cerimônia, 

extrair “o que vem depois, quando tudo foi dito” , como o método 

Antonioni, passando pelas atitudes e posturas, a fim de atingir o 

desaparecimento do corpo visível, o desvanecimento, o êxtase. 

Operação paradoxal do corpo cotidiano carente de criação, que vive 

se esbarrando entre as coisas, sapatos, lençóis, livros, roupas, 

sujeitos, a procura de um arranjo adequado para os obstáculos e 

impedimentos que dispersam o si de si-mesmo, o si-mesmo do “estar 

junto”, para um outro si que jamais será si-mesmo.  

 

“A esta configuração corresponde também à complexa série de gestos 

que servem para exprimir a impossibilidade do corpo em querer, em 

poder. Os obstáculos, os impedimentos, distraem, desviam e acabam 

por deslocar alhures o impossível, sendo esse alhures um alhures 

sem lugar e sem espaço. Assim, o corpo rola girando sobre si mesmo, 

se agacha ao invés de se sentar, veste uma calça numa toalha de 

mãos, o que impossibilita toda ação de vestir e leva a se despir 

novamente. Trata-se de um gesto de espoliação e de uma luta 

patética engajada contra o impossível.”10  

 

Dimensão poética do cinema, “matérias indizíveis numa esfera que só 

o cinema pode captar, para além da literatura, para além das 

transformações que cada palavra pode expressar”. Há nessas 

modalidades uma multiplicação da percepção à procura de um gesto 

que possa compor essa dimensão fora do tempo e do espaço. “A 

imagem, na sua dilaceração e na sua destruição, não tende a 

reconstituir a essência pela qual foi martirizada – essência esta que, 

                                                           
10 Jean Paul Manganaro, “O corpo devastado”, in Nietzsche e Deleuze: Bárbaros e 
Civilizados, p. 76-77. 
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devido à situação, a reconduziria numa expressão repetida do sujeito 

– mas tende a sua transposição em negativo – um negativo de 

película – para enunciar a não-essência, o acaso, o caráter furioso e 

alienado, até a prostituição e a danação.”11 

 

As categorias da vida são precisamente as atitudes do corpo, suas 

posturas. Não sabemos sequer o que pode um corpo, na embriaguez, 

nas paixões, no sono, nos esforços e resistências. Pensar é apreender 

o que pode um corpo não-pensante, sua capacidade, suas atitudes ou 

posturas. É pelo corpo e não mais por intermédio do corpo que o 

cinema se une com o espírito, com o pensamento. “Dê-me portanto 

um corpo” é antes de mais nada montar uma câmera sobre um corpo 

cotidiano. A atitude cotidiana é o que põe o antes e o depois no 

corpo, o tempo no corpo, o corpo como revelador do termo. A atitude 

do corpo põe o pensamento em relação com o tempo como com esse 

fora infinitamente mais longínquo que o mundo exterior. Talvez seja 

o cansaço a atitude primeira e derradeira, o imenso cansaço do 

corpo, o cansaço que há sob “O grito” que propõe ao pensamento 

“algo a incomunicar”, o “impensado”, a vida.12 

 

Mapear os movimentos dos corpos, movimento de si e entre os 

corpos, tocar a própria definição do corpo: “aquilo que no corpo mais 

faz sentir (mais dá o que sentir), é que nós não agüentamos mais. É 

a condição mesma do corpo. Não irá mais erguer-se. Dito de outra 

maneira, o corpo não pode erguer-se de sua condição de ser 

corpo.”13 Corpo no limite da impotência, do cansaço, do desespero, 

da espera. “(...) as deformações de Bacon são raramente compelidas 

ou forçadas, não são torturas, apesar do que se diga: ao contrário, 

são as posturas mais naturais de um corpo que se reagrupa em 
                                                           
11 Jean Paul Manganaro, “O corpo devastado”, in Nietzsche e Deleuze: Bárbaros e 
Civilizados, p. 80. 
12 Gilles Deleuze, A imagem-tempo, p. 228. 
13 David Lapoujade, “O corpo que não agüenta mais”, in Nietzsche e Deleuze: Que 
pode o corpo, pg. 82. 
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função da força simples que se exerce sobre ele: vontade de dormir, 

de se revirar, de ficar sentado o maior tempo possível.”14  

 

“Os corpos não se formam mais, mais cedem progressivamente a 

toda sorte de deformações. Eles não conseguem mais ficar em pé 

nem ser atléticos. Eles serpenteiam, se arrastam. Eles gritam, 

gemem, se agitam em todas as direções, mas não são mais agidos 

por atos ou formas. É como se tocássemos a própria definição do 

corpo: o corpo é aquele que não agüenta mais, aquele que não se 

ergue mais.”15  

 

São situações de um corpo num confronto explícito com sua própria 

matéria, com as formas que o agem do exterior. Como no neo-

realismo, trata-se de uma nova forma de realidade: dispersiva, 

elíptica, errante e oscilante, que opera por blocos, platôs, com 

ligações deliberadamente fracas e acontecimentos flutuantes. Não 

mais a representação do real ou sua reprodução, mas a revelação das 

distorções do movimento, a multiplicidade de percepções, a 

fragilidade das ações, a afectibilidade obscena do corpo.  

 

A irrupção de um elemento novo, o qual impediria a percepção de se 

prolongar em ação, para assim relacioná-la com o pensamento, 

exigência de novos signos, para além do movimento. Encontros 

fragmentários, efêmeros, interrompidos, perambulantes, para os 

quais já não é mais possível uma resposta ou uma ação. 

Afrouxamento do vínculo sensório-motor, perambulação sígnica.  

 

“(...) Se a banalidade cotidiana tem tanta importância, é porque, 

submetida a esquemas sensórios-motores automáticos e já 

                                                           
14 David Lapoujade, “O corpo que não agüenta mais”, in Nietzsche e Deleuze: Que 

pode o corpo, pg. 83, a respeito do que diz Deleuze no livro “Francis Bacon: 
Lógica da Sensação. 

15 Idem, pg. 82. 
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construídos, ela é ainda mais capaz, à menor perturbação do 

equilíbrio entre a excitação e a resposta, de escapar subitamente às 

leis desse esquematismo e de se revelar a si mesma numa nudez, 

crueza e brutalidade visuais e sonoras que a tornam insuportável.”16  

 

O cotidiano que se organiza como espetáculo ambulante, o 

espetáculo extravasando o real. Teatralização dos sentidos, 

banalidades, situações limite, transtorno da ação.    

 

Imagens que se esgotam em gestos gratuitos, em atitudes sempre 

impedidas ou recomeçadas, até a postura impossível. É como no 

cinema de Carmelo Bene, a cerimônia começa pela paródia, afeta 

tanto os sons quanto os gestos, pois os gestos também são vocais, e 

apraxia e afasia são as duas faces de uma mesma postura.  

 

“Porém o que sai do grotesco, o que dele se arranca, é o corpo grácil 

da mulher como uma mecânica superior, seja dançando entre os 

velhos, seja passando por atitudes estilizadas de um querer secreto, 

seja fixando-se numa postura de êxtase. É ele que retoma os gestos 

impedidos, fracassados, onde está sempre escapando da própria 

morte, múmia inteiramente enfaixada que não consegue mais se dar 

uma injeção, postura impossível. É ele que deve profanar o corpo 

grácil, ou se servir dele de algum modo, para finalmente adquirir o 

poder de desaparecer, o ponto do não-querer, lá onde desaparece o 

corpo visível”.17  

 

O que se liberta no não-querer é a música e a palavra, e seu 

entrelaçamento num corpo reduzido apenas ao sonoro. Não são mais 

as personagens que não tem voz, são as vozes, ou melhor, os modos 

vocais do protagonista (murmúrio, respiração, grito, arrotos...) que 

                                                           
16 Gilles Deleuze, A imagem tempo, p. 12. 
17 Idem, p. 228-229. 
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se tornam as únicas e verdadeiras personagens da cerimônia, no 

meio que se tornou música. 

 

Cinema experimental: montar a câmera sobre o corpo cotidiano, 

cinema dos corpos, lenta teatralização cotidiana do corpo. A 

passagem insensível das atitudes e posturas aos gestus. Foi Brecht 

quem criou a noção de gestus, fazendo dela a essência do teatro, 

irredutível à intriga ou ao “assunto”. Não é uma cerimônia (gestus 

vazio), dizia Brecht, mas antes um cerimoniar das atitudes mais 

correntes, mais vulgares, mais banais. Tornar-se novamente 

consciente dos gestos e atitudes da vida cotidiana18. 

 

O que chamamos de gestus em geral é o vínculo ou o enlace das 

atitudes entre si, a coordenação de umas com as outras, mas isso só 

na medida em que não depende de uma história prévia, de uma 

intriga preexistente ou de uma imagem-ação. Pelo contrário, o gestus 

é o desenvolvimento das atitudes nelas próprias, e, nessa qualidade, 

efetua uma teatralização direta dos corpos, freqüentemente bem 

discreta, já que se faz independentemente de qualquer papel. 

Desfazer não só a história, a intriga ou a ação, mas até mesmo o 

espaço, para chegar às atitudes como às categorias que introduzem o 

tempo no corpo, tal como o pensamento na vida. A personagem fica 

reduzida às suas atitudes corporais, e o que deve sair disso é o 

gestus, isto é, um espetáculo, uma teatralização ou dramatização que 

vale para toda intriga.19 

 

Cada vez o espaço é constituído por essas excrescências de corpos, 

garotas, bagagens, animais, à procura de uma “corrente” que passe 

de um corpo a outro. Um encadeamento frágil e ao mesmo tempo 

obsceno. Captar o instante já, o enlace, os choques, os 
                                                           
18 Citação de Lygia Clark retirada do livro Brasil Experimental arte/vida: 
proposições e paradoxos. 
19 Gilles Deleuze, A imagem tempo, p. 230-231. 
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deslocamentos, as deformações dos movimentos, as quedas, as 

posturas impossíveis.  

 

A nouvelle-vague levou bem longe esse cinema das atitudes e 

posturas. Os corpos que se abraçam e se batem, se enlaçam e se 

espancam, animam grandes cenas. Não apenas os corpos se chocam, 

mas a câmera se choca contra os corpos. O corpo é sonoro tanto 

quanto visível.  

 

Em Godard, as atitudes do corpo são as categorias do próprio 

espírito, e o gestus é o fio que vai de uma a outra categoria. (...) O 

gestus é necessariamente social e político, segundo a exigência de 

Brecht, mas é também necessariamente outra coisa. É bio-vital, 

metafísico, estético. Os sons, as cores, são atitudes do corpo, isto é, 

categorias: portanto encontram seu fio na composição estética que os 

atravessa, não menos que na organização social e política que os 

subtende. O cinema de Godard vai das atitudes do corpo, visuais e 

sonoras, ao gestus pluridimesional, pictórico, musical, que constitui a 

cerimônia, a liturgia, a ordenação estéticas delas. 20 

 

A atitude do corpo é como uma imagem-tempo, que introduz o antes 

e o depois, no corpo, série do tempo; o gestus, porém, já é outra 

imagem-tempo, ordem ou ordenação do tempo, simultaneidade de 

suas pontas, coexistência de seus lençóis. (...) Não há apenas o 

gestus “entre” duas atitudes, há também o sonoro e o visual nas 

atitudes e nos gestus, e “entre” as atitudes e o próprio gestus, e 

inversamente: como, ainda, a decomposição visual e sonora das 

posturas pornográficas. 

 

O corpo que não se ajeita mais diante dos objetos e situações 

exteriores. As posturas pornográficas são os meios que o corpo utiliza 
                                                           
20 Gilles Deleuze, A imagem tempo, p. 232-234. 



 
 

26

para liberar seus movimentos mais vitais. É como na prostituição, o 

gesto impedido da prostituta torna-se condição essencial na 

experiência do erotismo.  

 

O pós-nouvelle vague estará sempre trabalhando e inventando 

nessas direções: as atitudes e posturas do corpo, a valorização do 

que se passa no chão ou deitado, a velocidade e a violência da 

coordenação, a cerimônia ou o teatro do cinema que daí decorre. Os 

estados do corpo segregam a lenta cerimônia que religa as atitudes 

correspondentes, e desenvolvem um gestus feminino que capta a 

história dos homens e a crise do mundo.  

 

O gestus tem estreita ligação com a designação da emoção vivida, 

antes que ela seja significada pela palavra: improvisado, desprovido 

de sentido em si, ele assinala o ponto, quase imperceptível, em que 

os impulsos ainda hesitam em se prestar a uma identificação 

qualquer, em receber uma significação exteriormente necessária. De 

um lado, a possibilidade de um gesto desprovido de sentido em si, de 

outro lado, a invenção copular da linguagem.  

 

O cinema nos dá os meios de acasalamento sígnico, cênico, gestual.  

Um cinema de constituição, verdadeiramente constituinte: constituir 

os corpos, e com isso devolver-nos a crença no mundo. “(...) Se o 

mundo se tornou um cinema ruim, no qual já não cremos, um 

verdadeiro cinema não poderia contribuir para nos restituir razões de 

crer no mundo e nos corpos desfalecidos?”21 

 

“Mas se o cinema não nos dá a presença do corpo, e não pode dar, 

talvez seja também porque se propõe a outro objetivo: estende sobre 

nós uma “noite experimental” ou um espaço branco, opera com 

“grãos dançantes” e “poeira luminosa”, afeta o visível com uma 
                                                           
21 Gilles Deleuze, A Imagem-tempo, p. 240. 
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perturbação fundamental, e o mundo com um suspense, que 

contradizem toda percepção natural. Produz assim a gênese de um 

“corpo desconhecido” que temos atrás da cabeça, como o impensado 

no pensamento, nascimento do visível que ainda se furta à vista. (...) 

o cinema não tem como objeto reconstituir uma presença dos corpos, 

em percepção e ação, mas efetuar uma gênese primordial dos corpos 

em função de um branco, preto ou cinza (ou até mesmo em função 

das cores), em função de um “começo de visível que ainda não é 

figura, ainda não é ação.”22 Potência de constituição dos corpos no 

cinema. 

 

A maneira com que se faz em certos filmes contemporâneos o corpo 

escapar de si mesmo é de um tipo completamente diferente do 

sadismo. Trata-se de uma multiplicação, de uma germinação do 

corpo, uma exaltação de certo modo autônoma de suas mínimas 

partes, das mínimas possibilidades de um fragmento do corpo. Há ali 

uma anarquização do corpo em que as hierarquias, as localizações e 

as denominações, a organicidade, estão prestes a se desfazer.23 

 

“Trata-se, justamente, de desmantelar essa organicidade: isso não é 

mais uma língua, é uma coisa completamente diferente de uma 

língua que sai de uma boca, não é o órgão da boca profanado e 

destinado ao prazer de um outro. É uma coisa inominável, 

inutilizável, fora de todos os projetos do desejo: é o corpo tornado 

inteiramente plástico pelo prazer: alguma coisa que se abre, que se 

retesa, que palpita, que bate, que berra. (...) para a cruel ciência do 

desejo, nada a fazer com esses pseudópodes informes, que são os 

lentos movimentos do prazer-dor”.24 

 

                                                           
22 Gilles Deleuze, A Imagem-tempo, p. 241. 
23 Michel Foucault, Ditos e escritos III, p. 366-367. 
24 Idem, p. 367. 
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Certamente o problema não é o da presença dos corpos, mas o de 

uma crença capaz de nos restituir mundo e corpo a partir do que 

significa a ausência destes. É preciso que a câmera invente 

movimentos ou posições que correspondam à gênese dos corpos, e 

que sejam o encadeamento formal de suas posturas primordiais. 

Captar o obsceno do corpo no limite da linguagem, cópula sígnica, 

erotismo em cena. Indiscernibilidade do corpo no cinema. Gesto 

como dispersão dos signos. Força erótica do cinema reinventando 

linguagens e sentidos.   

 

“(...) o que me parece novo no cinema é essa descoberta-exploração 

do corpo que se faz a partir da câmera. Trata-se de um encontro 

simultaneamente calculado e aleatório entre os corpos e a câmera, 

descobrindo alguma coisa, ressaltando um ângulo, um volume, uma 

curva, seguindo um traço, uma linha, eventualmente uma dobra. E 

depois, bruscamente, o corpo se desorganiza, se torna uma 

paisagem, uma caravana, uma tempestade, uma montanha de areia 

etc. (...) fazer fermentar o corpo como uma massa e dele fazer 

nascer imagens de prazer e imagens para o prazer. No ponto de 

encontro sempre imprevisto da câmera (e do seu prazer) com o corpo 

(e as pulsações do seu próprio prazer) nascem essas imagens, 

prazeres de múltiplas entradas”.25 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
25  Michel Foucault, Ditos e Escritos III, p. 368.  
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gesto#3 daspu 

 

 
Sexta-feira, 16 de dezembro de 2005, 

Praça Tiradentes: eu não estava vestida 
com um parangolé, mas era como se 
estivesse. Me sentia como uma asa-delta 
em êxtase. Foi um momento histórico para 
o movimento de prostitutas. A Praça 
Tiradentes, que também é do povo, de 
povo estava lotada naquela linda sexta-
feira. Estava linda, colorida! Colegas putas 
voavam com parangolés de muitas cores, 
de todas as cores, e forravam o chão de 
paralelepípedos da rua com pétalas de 
rosas. Pétalas para as putas pisarem no 
desfile de lançamento da DASPU. Em 
1987, quando realizamos nosso primeiro 
encontro nacional, o nosso lema, 
lembrando Cartola, era: as rosas já falam. 
Passados quase 20 anos desse primeiro 
encontro, as putas desfilam a nossa moda 
pisando em rosas.26  

 
 

Putas em êxtase vestida de parangolés27 na praça Tiradentes. O 

sonho de Mondrian de que a arte se dissolveria na vida como um 

gesto empreendido pelo corpo, através da linguagem táctil davida28 

ressoava nesse dia marcante para o movimento das prostitutas e 

anunciava o lançamento da daspu.  

 

                                                           
26 Gabriela Leite, Jornal Beijo da Rua, edição de julho e agosto de 2005. Imagem do 
cartaz do I Encontro de Prostitutas Norte e Nordeste, Centro de Memória Davida. 
27 “’Qual é o parangolé?’ significava uma gíria carioca: ‘O que é que há?’, ‘O que é 
que está rolando?’, ‘Qual é a parada?’ ou ‘Como vão as coisas?’. O sentido do termo 
Parangolé servia para marcar a plasticidade dinâmica da língua, a gíria como meio 
de driblar a dura realidade, a gíria instalando um ambiente escondidinho-
penetrável, é o verbo em ereção, uma tonalidade sugestiva da fala, o léxico 
ouriçado. O não plenamente articulado nem desarticulado, o poder da sugesta Cf. 
Waly Salomão, Hélio Oiticica: Qual é o Parangolé? e outros escritos. Para Hélio 
Oiticica, Parangolé não designa um objeto, é uma espécie de comoção criativa e 
sugere expressividade e extravagância. Significava uma emanação do individual por 
intermédio do corpo, bem como algo carregado, vestido pelo corpo.  Cf. Guy Brett, 
Brasil Experimental arte/vida: proposições e paradoxos.   
28 Davida é uma organização da sociedade civil, fundada por prostitutas no Rio de 
Janeiro em 1992, que tem como principal objetivo fortalecer a organização das 
prostitutas a nível local e nacional. www.davida.org.br. 
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Proposição de uma linguagem táctil do programa da vida: o tato 

como elemento imprescindível nos modos de subjetivação do ser. 

Tocar no seio da linguagem, jogo lúdico e político que penetra 

mundos aparentemente opostos, como moda e prostituição, moda e 

ação política sexualidade e resistência, arte e vida. Não uma grife 

para definir padrões e tendências da moda, mas sim abrir por meio 

da linguagem e da sexualidade uma brecha para as putas falaram por 

si mesmas.  Deixar falar a nudez do desejo. Um conceito táctil e 

erótico, um gesto político e estético, inventando novos sentidos para 

a sexualidade, para a pornografia e para a moda. 

 

“O que caracteriza a sexualidade moderna não é ter encontrado, de 

Sade a Freud, a linguagem de uma razão ou de sua natureza, mas ter 

sido, pela violência dos seus discursos, “desnaturalizada” – lançada 

em um espaço vazio onde ela só encontra a forma tênue do limite, e 

onde ela não tem para além nem prolongamento a não ser no frenesi 

que a rompe. Não liberamos a sexualidade, mas a levamos, 

exatamente, ao limite: limite de nossa consciência, já que ela dita 

finalmente a única leitura possível, para nossa consciência, de nossa 

      

Praça Tiradentes, local histórico de prostituição no Rio de Janeiro como 
“passarela” para o primeiro desfile da daspu. À esquerda, Jane desfila vestida 
com o “parangolé daspu”. À direita, Val veste os modelos da “linha batalha” da 
grife, 2005. 
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inconsciência; limite da lei, já que ela aparece como o único conteúdo 

absolutamente universal do interdito; limite de nossa linguagem; ela 

traça a linha de espuma do que é possível atingir exatamente sobre a 

areia do silêncio. Não é, portanto, através dela que nos comunicamos 

com o mundo ordenado e felizmente profano dos animais; ela é antes 

fissura: não em torno de nós para nos isolar ou nos designar, mas 

para marcar o limite em nós e nos delinear a nós mesmos como 

limite.”29 

 

A daspu é um agenciamento coletivo criado para dar conta, entre 

outras coisas, da configuração contemporânea dos desafios próprios à 

ação política. Reinvenção da ação social e política do movimento das 

prostitutas a partir da multiplicidade de linguagens e sentidos que a 

prostituição e a palavra puta ganha ao transitar por espaços 

completamente dissociados da pornografia. Uma estratégia para 

desativar os dispositivos de controle da pornografia através de um 

gesto que mimetiza as formas próprias à linguagem pornográfica.30  

 

Quando as putas desfilam nos locais de prostituição ou nos espaços 

freqüentados por artistas e pessoas ligadas ao mundo da moda, de 

uma certa maneira, há um estranhamento provocado pela irrupção 

de um gesto pornográfico fora do campo da prostituição. Esse 

estranhamento explicita duas dimensões: a figura da top model como 

modelo de sexualidade feminina, sexualidade essa extremamente 

instrumentalizada e ao mesmo tempo tomada como referência e a 

figura do padrão feminino da elite econômica brasileira, 

completamente identificada com o padrão internacional da moda, 

                                                           
29 Michel Foucault, Ditos e Escritos III, p. 28-29. 
30 Esta idéia nos é apresentada em um texto, em que o autor acompanha algumas 
reflexões de Giorgio Agamben no livro Profanações. Um dos temas dessa coletânea 
é ‘a pornografia’, em que ele tenta analisar às novas formas da ação política na 
contemporaneidade. Cf. Vladimir Safatle, “A profanação como crítica da ideologia”, 
revista eletrônica Trópico. http://p.php.uol.com.br/tropico/html/index.shl. 
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representada pela grife daslu. A presença da puta no campo da moda 

explicita essa instrumentalização da sexualidade feminina, ao mesmo 

tempo em que funciona como uma espécie de avesso.  

 

 

 
Desfile da daspu no Clube Glória, São Paulo, 2006. 
Imagem: Roberta Valério 
 

A figura da puta desfilando nas passarelas off das semanas de moda 

provoca um embaralhamento dos modelos da sexualidade feminina, 

de tal forma que não há mais como identificar quem é puta e quem 

não é. Mais do que isso, as prostitutas ao desfilarem sua moda, 

produzem um deslocamento intenso dos espaços até então 

reconhecidos como o lugar das lutas políticas.  São forças de 

resistência se infiltrando nos vacúolos do capitalismo contemporâneo 

e provocando torções e distorções nos modos como o movimento 

social vem atuando.  

 

Podemos dizer que a daspu afeta também o campo da moda, ao 

explicitar o paradoxo que existe entre moda como máquina de 

produção de identidades e moda e as possíveis combinações com o 

campo da pornografia. 
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A moda das putas não remete necessariamente à indumentária da 

prostituição, mesmo porque o vestuário das putas muitas vezes não 

se diferencia do vestuário das mulheres brasileiras. Esta não 

dissociação provoca um certo estranhamento, já que a fronteira que 

separa a prostituta e a top model, a mulher-prostituta e a mulher-

dona-de-casa, a mulher-prostituta e a mulher-psicóloga, a mulher-

prostituta e a mulher-artista e etc, vêm cada vez mais se dissolvendo 

na atualidade. Talvez a dissolução dessas fronteiras vem operando 

um desvio imperceptível nos modos como o poder se alimenta da 

nossa sexualidade, situando as diferenças em agrupamentos, 

categorias, orientações, no sentido de localizar, territorializar, 

controlar as intensidades do desejo.  

 

 
Desfile da daspu no Clube Glória, São Paulo, 2006. 
Imagem: Roberta Valério 

Transgressão das fronteiras. Transgressão dos limites operando 

exatamente na nossa sexualidade, liberando assim a linguagem do 

discurso dizível e calculado pelas amarras do poder.  
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A transgressão é um gesto relativo ao limite. Difícil apreender essa 

linguagem, já que ela se expressa no jogo dos limites e da 

transgressão, e não cessa de recomeçar a transpor uma linha que 

novamente recai no limite, interrompendo o jogo e recuando para um 

horizonte intransponível. “Mais esse jogo vai além de colocar em ação 

tais elementos: ele os situa em uma incerteza, em certezas logo 

invertidas nas quais o pensamento rapidamente se embaraça por 

querer apreendê-las.”31 

 

Nos stands de exposição das camisetas da daspu, transitam pessoas 

de diferentes lugares, jovens, mulheres acompanhadas de seus 

maridos, mulheres e filhos, mulheres e homens solteiros, mulheres 

de diferentes profissões, donas de casa, profissionais autônomos, 

artistas, jornalistas, estilistas, se misturam à fumaça de cigarros 

enquanto se chocam32 com as frases das camisetas.  

 

“As mulheres perdidas são as mais procuradas” 
                                                                         “somos más podemos ser piores” 
            “antes de me odiar me supere”  
 
                                         “maria madalena a mulher que muito amou” 
 
                               “aprecie-me sem moderação”  
 
“as mulheres boas vão para o céu, as mulheres más vão para qualquer lugar” 
 

Manifestações anti-moda como manifestações estéticas que revelam 

as diferentes nuances da figura do feminino. Vetores de 

singularização da subjetividade irrompendo no campo da moda, de 

modo a dissolver e desativar os dispositivos de poder da sexualidade. 

A moda das putas não está na roupa, mas na excitação de algo que 

está entorpecido na sexualidade, no desejo, e que se expressa 

através de cenas “eróticas” que nos dominam e nos imobilizam. 

                                                           
31 Michel Foucault, Ditos e escritos III, p. 32. 
32 O termo chocar tem um sentido duplo aqui, se chocam no sentido de ir ao 
encontro, trombar, se esbarrar, topar e, ao mesmo tempo, se chocam com a 
multiplicidade de sentidos e lugares que a daspu suscita.  



 
 

35

Erotismo da moda. Revelação do aspecto interior da moda. Anti-

moda, anti-modelo. Moda e modos de vida. Um campo possível de 

criação a partir do estranhamento produzido pelas misturas que 

habitam o universo íntimo feminino. Moda-plural. Intersecções da 

moda com outros campos e vetores. Deformação do movimento 

rígido e disciplinado das top-model. Multiplicidade de estéticas 

femininas. Formosura desmedida. Noite do corpo. Potência estética 

do prazer, gozo sensorial, desestabilização dos órgãos de sentido, 

incômoda moda33.  

 

“(...) É preciso inventar com o corpo, com seus elementos, suas 

superfícies, seus volumes, suas densidades, um erotismo não 

disciplinar: o do corpo em estado volátil e difuso, com seus encontros 

ao acaso e seus prazeres não calculados.”34 

 

O desejo de vestir a daspu vai muito além da vontade de consumir a 

marca. Para poucos, que conhecem o movimento das prostitutas, há 

uma vontade de partilhar, de participar e reivindicar junto com elas o 

direito de ser puta. Já para outros, talvez a maioria, o que está por 

trás da atração e do entusiasmo de vestir a daspu, se encontra 

exatamente no avesso daquilo que caracteriza o sistema da moda, 

das top model, da estética de beleza do feminino. Há um desejo de 

com-partilhar a linguagem dos gestos pornográficos, as fantasias, o 

erotismo, os prazeres da noite. 

 

Há toda uma micropolítica da prostituição que precisamos conhecer 

melhor para que possamos reinventar novas formas de amar, novos 

prazeres, novas possibilidades de estar-juntos. “As prostitutas tem 

certamente coisas muito interessantes a nos ensinar. (...) Quanto a 

mim, estou convencido de que é estudando toda esta micropolítica da 
                                                           
33 Dissertação de mestrado de Cristiane Mesquita, intitulada Incômoda moda: uma 
escrita sobre roupas e corpos instáveis, defendida na PUC - SP no ano de 2000. 
34 Michel Foucault, Ditos e escritos III, p. 370. 
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prostituição que se poderia esclarecer, sob uma nova luz, pedaços 

inteiros da micropolítica conjugal e familiar – a relação de dinheiro 

entre o marido e a mulher, os pais e os filhos, e, mais além, o 

psicanalista e seu cliente.”35 

 

A irrupção da prostituição no campo da moda é também um ato 

político que tem um poder de transmissão forte, porque é portador de 

uma abordagem poética da realidade que se distingue de uma 

abordagem explicativa, do plano da representação. A moda como 

gesto e não como discurso. É como se abrisse um possível, a partir 

da tensão entre moda e ação política, moda e pornografia, 

padronização e diferenciação.  

 

“Uma organização revolucionária sempre tem que se lembrar que seu 

alvo não é fazer com que seus partidários escutem as convincentes 

palestras de líderes especialistas, mas conseguir fazê-los falar por si 

mesmos, para que alcancem, ou pelo menos se esforcem por 

alcançar, o lugar da participação política. Quando minhas amigas 

putas estavam lá desfilando lindas e altivas, sem vergonha de ser 

puta, elas estavam falando por si mesmas e sendo políticas, 

extremamente políticas, revolucionárias”.36 

 

As passarelas-passeatas da daspu passeiam pelos espaços sagrados 

da moda reinventando atos estéticos como configurações da 

experiência pornográfica, suscitando novos modos de sentir e 

induzindo novas formas da subjetividade política. “A utilização de um 

signo máximo do capitalismo servindo de passarela para novas 

expressões políticas.”37 

 
                                                           
35 Felix Guattari, Revolução molecular: pulsações políticas do desejo, p. 37. 
36 Gabriela Leite, Jornal Beijo da Rua, edição de julho e agosto de 2005. 
www.beijodarua.com.br 
37 Conversa informal com Fabiane Borges, amiga do Núcleo de Estudos da 
Subjetividade. Com ela compartilhei muitas das idéias que apresento aqui.  
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Estréia da coleção “daspu na pista: BR 69”, no Circo Voador, Rio de Janeiro, 2006. 
Imagem: Elaine Bortolanza 
 
A primeira coleção da daspu teve como tema o universo dos 

caminhoneiros e a forma como a prostituição se relaciona com esse 

universo. O tema surgiu após algumas conversas da estilista, Rafaela 

Monteiro, com as prostitutas. Elas falavam dos clientes e uma delas 

ao falar dos caminhoneiros deu o tom da coleção: “é o homem ideal, 

carente, sempre indo embora”. Inspirada neste universo, a coleção 

ganhou um nome insinuante, ao mesmo tempo em que anunciava a 

entrada das prostitutas no mundo da moda: daspu na pista: BR 69. 

 

As peças apresentaram saias e vestidos, tops e shorts, macaquinhos 

e macacões, bermudas, calças e biquínis, nos tecidos tricoline, meia 

malha, visco lycra, lycra, jeans e malharia retilínea. Nas roupas frases 

de pára-choques, placas, marcas de pneus, frases inspiradas em 

boléias de caminhão e nas borracharias. Sandálias de diferentes 

saltos, bijuterias e bolsas complementam as roupas, que chega nas 

cores verde água, turquesa, rosa antigo, laranja, amarelo lima, cinza, 
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preto e branco. O lilás, cor marcante da daspu, foi um dos tons 

principais da coleção.  

 

A cenografia do desfile-estréia foi do Gringo Cardia, que criou um 

ambiente de estrada no Circo Voador38, com pneus, uma passarela-

pista, faróis e luzes de bordéis.  

 

Desfile-performance das putas que entraram na pista 69 com 

musculosos borracheiros, caminhoneiros e mulheres de outras 

profissões. Putas esbarravam nos pneus, sujas de graxa, agarradas 

aos borracheiros e caminhoneiros. O cineasta Neville de Almeida 

como caminhoneiro-modelo eletrizava o público no bordel daspu. 

Jane39 arrancava sorrisos e despertava desejos e fantasias.  

 

 
Performance “daspu na pista: BR 69”, no Circo Voador, Rio de Janeiro, 2006. 
Imagem: Elaine Bortolanza 
 
                                                           
38 O Circo Voador é um espaço cultural do Rio de Janeiro inaugurado nos anos 80 e 
que serviu de palco para as bandas de rock que surgiram nessa década. Foi lá, no 
ano de 1987, que aconteceu o encerramento do I Encontro Nacional das Prostitutas 
e que agora voltavam no mesmo espaço para apresentar a daspu.  
39 Jane Elói trabalha como prostituta há 14 anos. É uma das modelos da daspu e 
também participa de outras atividades da ONG Davida. Está, atualmente, 
escrevendo um livro onde conta sua história como prostituta, as experiências que 
viveu e as fantasias dos clientes. Também escreve contos eróticos, alguns 
publicados no Jornal Beijo da Rua. 
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Na trilha rolava Caminhoneiros de Roberto Carlos: 

 

“Todo dia quando eu pego a estrada 
Quase sempre é madrugada 
E o meu amor aumenta mais 
Porque eu penso nela no caminho 
Imagino seu carinho 
E todo o bem que ela me faz...” 

 

Ao final, euforia e êxtase tomam conta das putas-modelos que 

interagem com o público vibrando na intensidade do funk: 

“daspu é uma puta parada 

daspu é uma parada de puta..”. 

 

Intervenção cênica que extrapola a performance puramente estética, 

porque atinge a dimensão ética e política, colocando em cena a 

experiência existencial e cultural das prostitutas, ao mesmo tempo 

em que encena a militância das prostitutas, ocupando cada vez mais 

os espaços do cotidiano.  

 

No Clube Glória, antiga igreja localizada no Bexiga, bairro popular da 

capital de São Paulo, desfilaram prostitutas da Rua Augusta, a miss 

Brasil Anuska40, psicólogas e pesquisadoras, dentre elas, eu e 

Fabiane Borges. Experiência arrebatadora encarnar no corpo essa 

força que é a daspu. Nos bastidores do desfile, a agitação e o tesão 

de poder partilhar dessa potência. No imaginário de quem não era 

prostituta, sensações e fantasias se expressavam fortemente nos 

movimentos do corpo e nos gestos de embelezamento e sedução 

próprios desse universo.  

 
                                                           
40Anuska Prado foi miss Espírito Santo e miss Brasil há 10 anos. Em entrevista a 
imprensa, ela falou que desfilou para a daspu porque apóia a causa. Disse que 
como miss e modelo, foi chamada algumas vezes de "prostituta", por estar numa 
carreira como essa. Estava em São Paulo para assistir aos desfiles do SP Fashion 
Week, conheceu a estilista da daspu que a convidou para desfilar. Atualmente 
estuda moda, compra e vende roupas, principalmente biquínis para paises 
europeus, têm uma grife de biquínis, anuska, e também vende roupas feitas por 
mulheres de uma penitenciária em Minas.  
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Desfile da daspu no Clube Glória, São Paulo, 2006. 
Imagem: Roberta Valério 

 

Um devir-puta percorria os camarins, numa agitação que extrapolava 

as tentativas de controle da organização do evento. As putas-

modelos compartilhavam entre si um desejo incontrolável de 

intimidade com o gesto pornográfico. Batons borrados, marcas de 

batom pelo corpo, seios insinuantes, bundas exuberantes, quadris à 

mostra, movimentos sinuosos e sensuais. Durante os desfiles, gritos, 

ruídos, aplausos, risos misturavam-se aos fluídos orgásticos da 

intervenção cênica. A imprensa curiosa percorria os camarins na 

busca de uma pista para a BR 69: “Você é garota de programa?”, “Há 

quanto tempo você está nessa vida?”, “O que levou você a entrar 

nessa vida?”, “Como é ser prostituta?”, “Você acha que a prostituição 

tem glamour?”  

 

No desfile que aconteceu em Brasília, Tarsila41 com seus peitos 

exuberantes arrancava suspiros do público. Maria42 insinuava o uso 
                                                           
41 Tarsila Flores é uma amiga que compartilha dos sentidos e da força da daspu no 
cenário contemporâneo.  
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da camisinha de um jeito sexy e provocante. Duas top-model 

desfilaram nesse dia para a daspu. Curioso que elas, ao entrarem na 

pista 69, abandonaram as posturas retas e rígidas e discretamente 

lançaram movimentos sedutores, como jogar beijos ou requebrar o 

quadril para a platéia. Na camiseta da estilista Rafaela, a foto do 

Fernando Gabeira43 estampada com os dizeres puta deputado.  

 

Artistas circenses soltavam os quadris na pista BR 69, dando tapinhas 

na bunda e levando o público ao delírio com seus movimentos 

eróticos. A atriz Marisa Orth entra no clima vestindo uma peça da 

coleção com a expressão “aprecie-me sem moderação”. Nos ruídos 

da imprensa “o desfile que aconteceu em Brasília seguiu o estilo 

irreverente, com modelos ‘não usuais’ na passarela, todas se 

insinuando com caras e bocas e é claro, se divertindo muito”44. 

 

                                                                                                                                                                          
42 Maria Adrião, amiga e parceira de vários momentos, vem também participando 
das conversas sobre a daspu. Trabalha como assessora técnica da Unidade de 
Prevenção do Programa Nacional de DST/aids do Ministério da Saúde. 

43 O deputado Fernando Gabeira apresentou o projeto de lei 98/2003 que propõe a 
regularização da prostituição como profissão. No Brasil, a prostituição foi 
reconhecida como ocupação em 2005. Ver Código Brasileiro de Ocupações (CBO) 
do Ministério do Trabalho, código 5198/05. A CBO oficializa a categoria com a 
seguinte definição:  Profissional do sexo, Garota de programa, Garoto de programa, 
Meretriz, Messalina, Michê, Mulher da vida, Prostituta, Puta, Quenga, Rapariga, 
Trabalhador do sexo, Transexual (profissionais do sexo), Travesti (profissionais do 
sexo). Além dessa classificação "científica", o Ministério ainda elaborou uma 
descrição sumária das atividades de tais profissionais: Batalham programas sexuais 
em locais privados, vias públicas e garimpos; atendem e acompanham clientes 
homens e mulheres, de orientações sexuais diversas; administram orçamentos 
individuais e familiares; promovem a organização da categoria. Realizam ações 
educativas no campo da sexualidade; propagandeiam os serviços prestados. As 
atividades são exercidas seguindo normas e procedimentos que minimizam as 
vulnerabilidades da profissão. O mais inusitado é as orientações descritas no item 
“competências pessoais” para ser prostituta, dentre elas, demonstrar capacidade de 
persuasão, demonstrar capacidade de expressão gestual demonstrar capacidade de 
realizar fantasias eróticas, demonstrar capacidade lúdica, ouvir atentamente (saber 
ouvir), respeitar código de não cortejar companheiros de colegas de trabalho, 
conquistar o cliente, demonstrar sensualidade e proporcionar prazer.  

44 Jornal Horário de Brasília, por Gabriela Rocha e Peu Lucena. 
http://horariodebrasilia.blogspot.com/2006_08_01_horariodebrasilia_archive.html. 
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Desfile da daspu no BSB Mix em Brasília, 2006. 
Foto: Kátia Abreu 
 

Desfile-intervenção que excede a efemeridade dos desfiles 

tradicionais. Desfile-que-não-termina, que reverbera para além do 

campo da moda, contagiando as esferas de poder do campo das 

políticas públicas, reinventando ações políticas.  

 

As passarelas da moda como espaço para as novas expressões 

políticas desloca completamente a ação política do plano da militância 

esvaziada, ao invés de entregar panfletos e proferir palestras, 

reivindicar direitos, as putas falam desfilando, afeto desmedido e 

ambíguo, fora dos contextos de atuação já estabelecidos. Ao mesmo 

tempo, elas compartilham ao livre uso dos homens o “gesto roubado” 

e ameaçado o tempo todo pelos mecanismos de poder da 

sexualidade. Gesto que irrompe no limite da linguagem. Linguagem 

silenciosa e sem intimidade com o exterior. Linguagem trêmula e 

intumescida de vazio, sem proteção nem retenção, desnuda, plena, 

atrativa. Cena que revela o paradoxo que existe entre a experiência 

da linguagem e a dissolução dos seres na experiência do erotismo. 
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A importância da sexualidade na nossa cultura e o fato de que ela 

tenha estado tão freqüentemente ligada às decisões mais profundas 

de nossa linguagem, é o ponto de onde devemos partir para 

compreender os dispositivos de poder da sexualidade e ao mesmo 

tempo as brechas que podemos cavar para liberar essa linguagem 

não discursiva que irrompe há mais de dois séculos na nossa cultura.  

 

“Essa existência tão pura e tão embaralhada, para tentar pensá-la, 

pensar a partir dela e no espaço que ela abarca, é necessário 

desafogá-la das suas afinidades suspeitas com a ética. Libertá-la do 

que é escandaloso ou subversivo, ou seja, daquilo que é animado 

pela potência do negativo. A transgressão não opõe nada a nada, não 

faz nada deslizar no jogo da ironia, não procura abalar a solidez dos 

fundamentos; não faz resplandecer o outro lado do espelho para 

além da linha invisível e intransponível. (...) Ela afirma o ser limitado, 

afirma o ilimitado no qual ela se lança, abrindo-o pela primeira vez à 

existência. (...) Seria também necessário aliviar essa palavra de tudo 

o que pode lembrar o gesto do corte, ou o estabelecimento de uma 

separação ou a medida de um afastamento, e lhe deixar apenas o 

que nela pode designar o ser da diferença.”45 

 

Filosofia da afirmação não positiva, ou seja, prova do limite. Uma 

afirmação que não afirma nada. Sade, Bataille, Blanchot, Nietszche 

abriram as vias dessa filosofia ao abandonarem as palavras a essas 

formas extremas de linguagem. Foucault vai chamar de “filosofia do 

erotismo” esse pensamento que traduz a experiência da finitude e do 

ser, do limite e da transgressão. “Qual é o espaço próprio desse 

pensamento e que linguagem pode ele se dar? Sem dúvida, ele não 

tem seu modelo, seu fundamento, o próprio tesouro do seu 

vocabulário em nenhuma forma de reflexão até o presente definida, 

em nenhum discurso já pronunciado. Seria de grande ajuda dizer, por 
                                                           
45 Michel Foucault, Ditos e escritos III, p. 33. 
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analogia, que seria necessário encontrar para o transgressivo uma 

linguagem que seria o que a dialética foi para a contradição? Mais 

vale, sem dúvida, tentar falar dessa experiência e fazê-la no próprio 

vazio da ausência de sua linguagem, lá onde precisamente as 

palavras lhe faltam, onde o sujeito que fala chega ao desfalecimento, 

onde o espetáculo oscila no olho transtornado. Lá onde a morte de 

Bataille acaba de colocar sua linguagem. Agora que essa morte nos 

devolve à pura transgressão dos seus textos, que eles favoreçam 

qualquer tentativa de encontrar uma linguagem para o pensamento 

do limite. Que sirvam de morada a este projeto, talvez já em ruína.” 

(...) A possibilidade de um tal pensamento não nos vem, na 

realidade, em uma linguagem que justamente o subtrai de nós como 

pensamento e o reconduz à impossibilidade mesma da linguagem? 

Até esse limite em que se trata do ser da linguagem?46 

 

“O século XX terá, sem dúvida, descoberto as categorias análogas ao 

gasto, ao excesso, ao limite, à transgressão, a forma estranha e 

irredutível desses gestos sem retorno que consumam e consomem. 

(...) Talvez a emergência da sexualidade na nossa cultura seja um 

acontecimento com valor múltiplo: ela está ligada à morte de Deus e 

ao vazio ontológico que esta deixou nos limites de nosso 

pensamento; está também ligada à aparição ainda vaga e hesitante 

de uma forma de pensamento em que a interrogação sobre o limite 

substitui a busca da totalidade e em que o gesto da transgressão 

toma o lugar do movimento das contradições. Está, enfim, ligada a 

um questionamento da linguagem por ela mesma em uma 

circularidade que a violência escandalosa da literatura erótica, longe 

de romper, manifesta desde o primeiro uso que ela faz das palavras. 

A sexualidade só é decisiva para nossa cultura se falada e à medida 

que é falada. Não é nossa linguagem que foi, após dois séculos, 

erotizada: é nossa sexualidade que, depois de Sade e da morte de 
                                                           
46 Michel Foucault, Ditos e escritos III, p. 36-37. 
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Deus, foi absorvida no universo da linguagem, desnaturalizada por 

ele, colocada por ele no vazio onde ela estabelece sua soberania e 

onde incessantemente coloca, como Lei, limites que ela transgride.”47  

 

“Sonho com a puta inteira, grandiosa e fundamental. Sempre sonhei 

com a palavra puta sendo falada por todos com a sonoridade e a 

força que a palavra tem. Sonhos sonhados existem para se tornarem 

realidade. A DASPU é uma realidade. A DASPU é a moda da puta. 

Esse é o nosso conceito de moda. Por isso a minha felicidade, por isso 

meu êxtase”.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Performance da daspu na Rua Augusta, São Paulo, 2006. 
  Imagem do site www.chic.ig.com.br 
 

 

 

 

 

                                                           
47 Michel Foucault, Ditos e escritos III, p. 44-45. 
48 Gabriela Leite, Jornal Beijo da Rua, edição de julho e agosto de 2005. 
www.beijodarua.com.br 
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gesto#4 roteiro de sedução da língua 

 

“Cada gesto é um 
acontecimento e quase se 
poderia dizer: um drama.” 

Walter Benjamin 
 

 

Eu gosto da palavra prostituta. Gosto ainda mais de PUTA!49 (...) é 

necessário resgatar o sentido da palavra prostituta e arrancar dela a 

potência de sedução da língua. Incitar-excitar insistentemente o 

corpo, de modo a destituir a linguagem de sua volúpia orgânica, 

contínua, significante. Reinventar modos espasmódicos de falar, de 

sentir, de olhar, de sonhar, de vestir, de despir, de amar... Pequenas 

línguas órgão-prótese penetradas nas dobras do corpo, 

desdobramentos líquidos, transpirações, secreções. 

 

“O corpo se reflete na linguagem: o próprio à linguagem é retomar 

em si a cena fixa e fazer dela um acontecimento do espírito, ou 

antes, um acontecimento dos espíritos. É na linguagem, no seio da 

linguagem, que o espírito apreende o corpo, os gestos do corpo, 

como o objeto de uma repetição fundamental. É a diferença que dá a 

ver e que multiplica os corpos; mas é a repetição que dá a falar e que 

autentica o múltiplo, que dele faz acontecimento espiritual.”50 

 

Captar o gesto essencial da prostituição no sentido de extrair dele o 

gesto roubado, ‘rastro de uma flutuação’51, fazer dele um programa 

                                                           
49 Gabriela Leite afirma insistentemente, em conversas ou seminários, porque 
prefere o termo prostituta ou puta, “(...) esses termos aparentemente pejorativos 
mostram com toda força os preconceitos e os estigmas, denunciam o caráter moral 
que se escondem por trás deles”. 
50 Gilles Deleuze, Lógica do Sentido, pg 298. 
51 Em uma análise que Klossowski fez de Nietzsche, ele interpretou o “signo” como 
rastro de uma flutuação, de uma intensidade e o “sentido” como o movimento pelo 
qual a intensidade visa a si mesma ao visar ao outro, modifica-se a si mesma ao 
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de vida, metê-lo no seio da linguagem a fim de abri-la para fora de si 

mesma, atingindo o clímax do movimento pelo qual a intensidade 

modifica-se a si mesma ao modificar o outro e volta, enfim, sobre seu 

próprio rastro. Gesto na fronteira do corpo, signo clitoriano, nem 

dentro nem fora, impenetrável. 

 

“Já que o sentido não é nunca apenas um dos dois termos de uma 

dualidade que opõe as coisas e as proposições, os substantivos e os 

verbos, as designações e as expressões, já que é também fronteira, o 

corte ou a articulação da diferença entre os dois, já que dispõe de 

uma impenetrabilidade que lhe é própria e na qual se reflete.” 52  

 

Parte do corpo essencial no movimento-gesto de sedução: quadril, 

peito e coluna. Tríptico espasmódico. O quadril se desloca em um 

movimento insinuante e frágil no momento em que a coluna e o peito 

se abrem para a noite do corpo. Postura copular. Gesto convulsivo. O 

quadril se estende para a frente do corpo, o corpo inteiro escapa por 

meio das dobras sinuosas, contornos discretos e vulneráveis. Quadril 

penetrável nas dobras e redobras da matéria. Clímax clitoriano da 

carne. Movimento sensual das putas. Proliferação da vida sem 

medida. Superabundância do movimento da linguagem que arrepia 

trêmula no gozo sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
modificar o outro e volta, enfim, sobre seu próprio rastro. Cf. “Klossowski ou os 
Corpos-Linguagem”, in Gilles Deleuze, Lógica do Sentido, p. 289-309. 
52 Gilles Deleuze, Lógica do Sentido, p. 31. 
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Existe uma grande mobilidade nos trípticos de Bacon53, uma grande 

circulação. Proposição de um ritmo que insinua movimentos opostos: 

dilatação e contração, sístole e diástole e nu e vestido. “Não existiria 

então uma outra oposição que desse conta ela mesma do nu e do 

vestido? Pode haver de fato uma sutileza extraordinária na escolha de 

qualquer coisa que nós acrescentemos ou retiremos: entramos mais 

profundamente no domínio das gradações e dos ritmos, e o que se 

acrescenta ou que se subtrai não é uma quantidade, um múltiplo ou 

um submúltiplo, mas gradações definidas por sua precisão ou sua 

‘brevidade’.”54 

 

Movimento de movimentos, estado de forças que se exercem sobre 

os corpos. Para Deleuze, a questão que se coloca é saber que forças 

correspondem ao tríptico? Forças de acoplamento que retomam em 

seus níveis os fenômenos de isolamento, de deformação e de 

dissipação.55  

 

O que está em jogo na pornografia é o ‘entregar’ para que se 

prostitua, entregar-se à vida pública, à devassidão dos afetos56, 

                                                           
53 Os trípticos é um dos aspectos dos quadros de Francis Bacon desenvolvido a 
partir da necessidade do artista de pintar os diferentes níveis da sensação. O 
acoplamento de sensações em níveis diferentes faz a Figura acoplar. A relação 
entre as partes separadas de um tríptico não tem um caráter lógico ou narrativo, 
não conta nenhuma história. Há dois tipos de relações não narrativas nos trípticos: 
aquela da Figura acoplada e aquela das Figuras separadas como parte de um 
tríptico. Um outro elemento constituinte do tríptico é o ritmo, variação melódica das 
sensações, vibração que percorre o corpo sem órgãos, o ritmo como vetor da 
sensação, o que a faz passar de um nível a outro. Cf. Gilles Deleuze, Francis Bacon: 
Lógica da sensação, p.34-44. 
54 Gilles Deleuze, Francis Bacon: Lógica da sensação, p. 40-41. 
55 Idem, p. 43. 
56 Devassar. V. t. d. 1. Invadir e pôr a descoberto (o que estava defeso ou vedado). 
2. Ter vista para dentro de. 3. Penetrar na essência de, descobrir. 4. Submeter a 
devassa (1). 5. Olhar; perscrutar. 6. Tornar relaxado, licencioso, devasso, 
dissoluto; corromper. T. i. 7. Inquirir, indagar. 8. Tirar ou abrir devassa. 9. Fazer-
se conhecer, publicar-se, divulgar-se. 10. Generalizar-se, vulgarizar-se. 11. Tornar-
se devasso, dissoluto; corromper-se, prostituir-se. Cf. Novo Dicionário Aurélio. 
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desmoralizar, corromper. Dissipação do corpo vestido. Deformação do 

sentido do movimento. Intervenção erógena do afeto.   

 

O gesto substitui o discurso para aquém ou além da linguagem, uma 

descontinuidade de intensidades. Romper com a rigidez dos signos. 

Pequenas curvas, pequenos dobramentos, pequenos desvios, uma 

grande dobra sinuosa. No limite, pode-se conceber mônadas 

totalmente nuas que não teriam essa zona de luz: viveriam na noite 

ou quase, viveriam na vertigem e nos aturdimentos das pequenas 

percepções obscuras57.   

 

Trata-se de substituir a linguagem articulada por uma linguagem de 

natureza diferente, cujas possibilidades expressivas equivalerão à 

linguagem das palavras, mas cuja fonte será buscada num ponto 

mais recôndito e mais recuado do pensamento. Ponto G do 

pensamento. Ponto G, um conceito, ponto difuso no interior do corpo 

feminino, não-facilmente-encontrável, mágico, enigmático, 

misterioso... Ponto do esquecimento da necessidade da linguagem 

falada. Ponto do esquecimento de si. Ponto de transbordamento de 

outras linguagens. Linguagem convulsiva e obscena. Língua enrolada 

sobre si mesma. Dobra e redobra da língua.  

 

Transgressão sígnica. Intervenção cênica. A gramática dessa nova 

linguagem ainda está por ser encontrada. O gesto é sua matéria. Ele 

parte da necessidade da palavra mais do que da palavra já formada, 

mas encontrando na palavra um beco sem saída, ele volta ao gesto 

de modo espontâneo. De passagem ele roça algumas das leis da 

expressão material humana. Mergulha na necessidade. Refaz 

poeticamente o trajeto que levou à criação da linguagem. Mas com 

uma consciência multiplicada dos mundos revolvidos pela linguagem 

da palavra e que ele faz reviver em todos os seus aspectos. Ele traz 
                                                           
57 Gilles Deleuze, A dobra, p. 155 
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novamente à luz as relações incluídas e fixadas nas estratificações da 

sílaba humana e que esta, ao se fechar sobre elas, matou todas as 

operações pelas quais as palavras passaram a fim de significar algo. 

Todas essas operações através de gritos, onomatopéias, sinais, 

atitudes e modulações nervosas, lentas, abundantes e apaixonadas.58  

 

O corpo pornográfico submete o espetáculo à força de sua inspiração 

feminina e prolongada, numa vontade de expiração maior, na 

tentativa de produzir uma linguagem autêntica e viva, um gesto 

suspenso, uma agitação furiosa e múltipla que vai dar na 

conflagração do desejo nervoso. Sentimentos em combustão, órgãos 

incendiados, extensão do movimento transmutado em espasmo da 

linguagem.  

 

“Se a fixação de um gesto maior exige à sua volta uma respiração 

precipitada e múltipla, esta mesma respiração aumentada pode fazer 

suas ondas desdobrarem-se lentamente em torno de um gesto fixo. 

Há princípios abstratos mas não uma lei concreta e plástica; a única 

lei é a energia poética que vai do silêncio estrangulado à pintura 

precipitada de um espasmo.”59  

 

Não mais o diálogo, mas a cena, em correlação com outras 

linguagens e com as necessidades das atitudes, dos signos, dos 

movimentos. O gesto como o resultado de uma série de 

compressões, choques, atritos cênicos, conservando essa espécie de 

palpitação emotiva, autenticidade viva, ritmo espasmódico, melodia 

afetiva.   

 

Partículas respiratórias, plásticas, ativas da linguagem, seus 

movimentos físicos e afetivos, ouvir o que elas dizem para além do 

                                                           
58 Antonin Artaud, O teatro e seu duplo, p. 129-130. 
59 Idem,  p. 132 
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seu aspecto lógico e discursivo, captar a sonoridade da palavra, 

percebê-la como movimento. Palavra-música. Palavra-gesto. “Uma 

agitação de vida interrompida por uma auréola de luz branca se 

precipita de repente sobre submundos inomináveis. Um ruído lívido e 

rangente eleva-se dessa bacanal de larvas em que equimoses de pele 

humana nunca tem a mesma cor. A verdadeira vida é móvel e 

branca; a vida oculta é lívida e fixa, possui todas as atitudes possíveis 

de uma inumerável imobilidade. É teatro mudo, mas que fala muito 

mais do que se tivesse recebido uma linguagem para se expressar.”60                     

 

A encenação tem com a música uma relação direta, porque através 

de gestos, jogos fisionômicos e atitudes móveis, ela dispõe de tudo 

que a palavra contém, para além da palavra falada ou escrita. Um 

acontecer cênico, uma encenação gestual que provoca no corpo 

orgânico uma espécie de alucinação, um estado de paixão convulsiva 

parecida com aquela provocada pelo amor. “(...) estamos desejando 

um silêncio em que possamos ouvir melhor a vida.”61 

 

Tudo que não obedece à expressão através do discurso, das palavras 

ou tudo que não está contido no diálogo é profundamente teatral, a 

criação encontra sua tradução e suas origens num impulso psíquico 

secreto que é a palavra anterior às palavras62. Perversão em cena. 

Encenação das fantasias. Prostituição literária. Gesto sensual da 

escrita que encontra sua expressão no erotismo da linguagem.  

 

“Ao lado da cultura pelas palavras há a cultura pelos gestos. Há no 

mundo outras linguagens além de nossa linguagem ocidental que 

optou pelo despojamento, pela secura das idéias e na qual as idéias 

nos são apresentadas em estado inerte, sem comover”63, sem-

                                                           
60 Antonin Artaud, O teatro e seu duplo,  p. 142 
61 Idem, p. 139. 
62 Idem, p. 35.  
63 Idem, p. 127. 
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excitar. “(...) As palavras não pretendem dizer tudo e por natureza e 

por causa de seu caráter determinado, fixado de uma vez para 

sempre, elas detêm e paralisam o pensamento em vez de permitir e 

favorecer seu desenvolvimento. Acrescento à linguagem falada uma 

outra linguagem e tento tornar mágica sua antiga eficácia, sua 

eficácia sedutora, integrante da linguagem da palavra cujas 

misteriosas possibilidades esquecemos.”64 

 

Palavra obscena, potência sonora e gestual do corpo, sussurros, 

gemidos, gritos, transpirações, excreções, espasmos. Clímax 

sensorial da carne. Códigos invisíveis da prostituição deformando a 

linguagem articulada, ou seja, a linguagem da palavra. Enunciação 

vibratória da palavra carregada de sentidos imprecisos, inomináveis, 

imperceptíveis.  Poder performativo da palavra. Linguagem-fetiche. 

Devir-feminino da linguagem, gesto que brutaliza as formas a ponto 

de embaralhar os códigos e os sentidos. A palavra obscena subverte 

a função abstrata de signo para ganhar um corpo próprio que, no 

limite, substitui a presença do corpo real. Linguagem epidérmica, 

sutil, ‘sugere mas não revela’, promessa de um mundo de sensações 

e arrebatamentos. Os lábios trêmulos, a excitação e o medo, a 

espera e sensualidade que envolve o corpo inteiro no momento 

anterior a palavra.    

 

 

 

 

 

 
                                                           
64 Antonin Artaud, O teatro e seu duplo, p. 130. 
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gesto#5 Bataille e o erotismo dos corpos 

 

“No erotismo, o homem descobre mais do que 
a vida. Descobre o coração paradoxal da vida. Porque 
a vida está paradoxalmente sempre morrendo para 
continuar a viver, a vida do homem é a vida de 
indivíduos morrendo isoladamente numa aventura 
ininteligível, mas sempre na nostalgia da 
continuidade perdida”. 

Georges Bataille, O erotismo 

 

A proliferação da vida sem medida, a multiplicidade dos gestos a 

partir da vulnerabilidade física do corpo, a fragilidade dos corpos, a 

instabilidade e irregularidade de seus movimentos, convocam na 

subjetividade a experiência do erotismo dos corpos.  

 

O espírito humano está exposto às mais surpreendentes injunções. 

De maneira incessante, ele tem medo de si mesmo. Seus 

movimentos eróticos o aterrorizam. Ele teme aquilo que o 

desestabiliza, que o faz perder o chão. 

 

Segundo Bataille, o campo do erotismo é o campo da violência, o 

campo da violação. O mais violento para nós é a morte, que, 

precisamente, arranca-nos da obstinação que temos de ver durar o 

ser descontínuo que somos. Ficamos desencorajados diante da idéia 

de que a individualidade descontínua que está em nós vai 

repentinamente aniquilar. “O que significa o erotismo dos corpos 

senão a violação do ser? Uma violação limítrofe ao limiar da morte? 

Limítrofe ao ato de matar?”  

 

Toda a atividade do erotismo tem por fim atingir o ser no mais 

íntimo, no ponto onde ficamos sem forças. A passagem do estado 

normal ao desejo erótico supõe em nós a dissolução relativa do ser 

constituído na ordem descontínua. É essencialmente, a parte 
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feminina que é desagregada como ser constituído. Mas, para um 

parceiro masculino, a dissolução da parte feminina só tem um 

sentido: ela prepara uma fusão na qual se misturam dois seres que, 

no fim, chegam juntos ao mesmo ponto de dissolução. Toda a 

realização erótica tem por princípio uma destruição da estrutura do 

ser fechado.  

 

O gesto essencial do corpo erótico é o desnudamento. A nudez se 

opõe ao estado fechado, quer dizer, ao estado de existência 

descontínua. É um estado de comunicação que revela a busca de uma 

continuidade possível do ser além do retrair-se em si mesmo. Os 

corpos se abrem para a continuidade por intermédio desses órgãos 

secretos que nos provocam o sentimento da obscenidade. A 

obscenidade significa a perturbação que incomoda um estado dos 

corpos semelhante à possessão de si, semelhante à possessão 

duradoura e afirmada. Há, ao contrário, despossessão no jogo dos 

órgãos que derramam na renovação da fusão. Essa despossessão é 

tão inteira que no estado de nudez que a anuncia, a maioria dos 

seres humanos se esconde, com mais razão ainda se a ação erótica 

que acaba por despossuí-la sucede a nudez. 

 

Na antiguidade, a destituição (ou destruição) que funda o erotismo 

era bastante sensível para justificar um paralelo entre o ato de amor 

e o ato do sacrifício. A parceira feminina do erotismo aparecia como a 

vítima, o masculino como o sacrificador, um e outro, durante a 

conjunção carnal, perdendo-se na continuidade estabelecida por um 

primeiro ato de destruição. O elemento de violação, o gesto de 

violência constituía a atividade erótica em sua plenitude.  

 

Na passagem da atitude normal ao desejo existe uma fascinação 

fundamental pela morte. O que está em jogo no erotismo é sempre 

uma dissolução das formas constituídas, dessas formas da vida 
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social, regular, que fundam a ordem descontínua das individualidades 

definidas que somos.  No erotismo a vida descontínua não está 

condenada a desaparecer: ela é somente colocada em questão. Ela 

deve ser perturbada, incomodada ao máximo.  

 

Há um excesso horrível do movimento que nos anima: o excesso 

ilumina o sentido do movimento. Mas isso é para nós apenas um sinal 

pavoroso que nos lembra incessantemente que a morte, ruptura 

dessa descontinuidade individual à qual a angústia nos submete, 

apresenta-se como uma verdade mais eminente que a vida.  

 

O erotismo é um dos aspectos da vida interior no homem. Nós nos 

enganamos a seu respeito porque buscamos incessantemente fora 

um objeto do desejo. Mas esse objeto responde à interioridade do 

desejo. O erotismo torna-se inacessível para nós na medida em que 

não o situamos no plano da experiência interior. Devemos deixar de 

nos opor ao erotismo, devemos deixar de fazer dele uma coisa, um 

objeto exterior a nós. Devemos considerá-lo como o movimento do 

ser em nós mesmos65.  

 

O erotismo do homem difere da sexualidade animal justamente na 

medida em que ele coloca a vida interior em questão. O erotismo 

está na consciência do homem, o que faz com que ele seja um ser 

em questão. A sexualidade animal instaura um desequilíbrio e este 

desequilíbrio ameaça a vida. 

 

                                                           
65 Este é um dos aspectos primordiais da obra do Bataille, na tentativa de ‘falar’ 
sobre a experiência do erotismo: o erotismo como o movimento do ser em nós 
mesmos. O erotismo é o desequilíbrio no qual o ser se coloca a si mesmo em 
questão. Em um sentido, o ser se perde objetivamente, Eu me perco. Distrair-se de 
si como condição da experiência do erotismo. O que me interessa na obra do 
Bataille diz respeito à experiência do erotismo como a proliferação da vida sem 
medida, a dissolução do ser, a superabundância do desejo, a experiência limite da 
linguagem.  



 
 

56

Os homens se distinguiram dos animais pelo trabalho. Paralelamente, 

eles se impuseram restrições conhecidas como interdições. Essas 

proibições diziam respeito essencialmente à atitude em relação aos 

mortos. Muito provavelmente, ao mesmo tempo ou quase ao mesmo 

tempo, elas diziam respeito à atividade sexual.  

 

Uma vez que o trabalho, pelo que parece, logicamente, engendrou a 

reação que determina a atitude diante da morte, seria legítimo 

pensar que a interdição que regulava e limitava a sexualidade foi 

também uma conseqüência dele, e que o conjunto de condutas 

humanas fundamentais – trabalho, consciência da morte, sexualidade 

reprimida – remontam ao mesmo período.  

 

O homem desprendeu-se da animalidade primeira ao trabalhar, ao 

compreender que morreria e ao passar da sexualidade sem pudor 

para a sexualidade vergonhosa, da qual o erotismo resultou. 

 

O erotismo é o desequilíbrio no qual o ser se coloca a si mesmo em 

questão. Em um sentido, o ser se perde objetivamente, no erotismo 

Eu me perco.  

 

Historicamente os corpos ganharam um sentido erótico, um valor 

erótico. No plano do erotismo, as modificações do próprio corpo, que 

correspondem aos movimentos vivos que nos excitam interiormente, 

estão ligadas aos aspectos sedutores e surpreendentes dos corpos 

sexuados.  

 

O conhecimento do erotismo exige uma experiência da interdição e 

da transgressão. A transgressão não é o “retorno a natureza”, ela 

suspende a interdição sem suprimi-la.  
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A experiência interior do erotismo solicita daquele que a prova uma 

sensibilidade à angústia fundadora da interdição tão grande quanto o 

desejo que o leva a enfrentá-la. A experiência interior é dada no 

momento em que, rompendo a crisálida, ele tem a consciência de 

rasgar a si mesmo e não a consciência oposta de fora. A superação 

da consciência objetiva, que era limitada pelas paredes da crisálida, 

está ligada a essa reviravolta.  Para Bataille, transformar-se não é 

tanto passar de um lugar para outro, seja negando e conservando, 

seja deixando para trás e excedendo, mas sobretudo entregar-se ao 

acontecer da ação, ao movimento espasmódico da vida. 

 

De toda maneira, o homem pertence a estes dois mundos: o mundo 

da interdição e o mundo da transgressão, entre os quais sua vida, 

não importando o que ele queira, fica dilacerada.  

 

Na natureza existe um movimento, subsistente no homem, que 

sempre excede os limites e só pode ser reduzido parcialmente. 

Geralmente não podemos nos dar conta desse movimento. Ele é 

mesmo por definição aquilo que nos escapa. No campo de nossa vida, 

o excesso se manifesta na medida em que a violência excede a razão. 

O trabalho exige uma conduta na qual o calculo do esforço, ligado à 

eficácia produtiva, é constante. Ele exige uma conduta razoável em 

que os movimentos tumultuados que se liberam na festa, e 

essencialmente no erotismo, não são admissíveis. Se não 

pudéssemos conter esses movimentos, não seríamos capazes de 

trabalhar, mas o trabalho introduz justamente a razão de os conter.  

 

Desde os tempos mais remotos, o trabalho introduziu a trégua, a 

favor da qual o homem deixava de responder ao impulso imediato 

que a violência do desejo determinava. A maior parte do tempo, o 

trabalho é a função de uma coletividade, e a coletividade deve se 

opor, no tempo reservado ao trabalho, a esses movimentos de 
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excesso contagioso nos quais não existe nada além do abandono 

imediato ao excesso, à violência. Da mesma maneira, a coletividade 

humana, em parte dedicada ao trabalho, define-se nas interdições, 

sem as quais não teria se tornado esse mundo de trabalho que ela 

essencialmente é. O que o mundo do trabalho exclui pelas interdições 

é a violência – a vida sexual e a morte.  

 

A violência e a morte que ela significa possuem um duplo sentido: 

por um lado o horror não afastado, ligado ao apego que a vida 

inspira; por outro, um elemento solene, ao mesmo tempo, aterrador, 

fascina-nos e provoca, uma perturbação soberana. O movimento de 

recusa diante da violência traduz a interdição da morte.  

 

Em todos os tempos como em todos os lugares o homem foi definido 

por uma conduta sexual submetida a regras, a restrições definidas: o 

homem é um animal que permanece proibido diante da morte e 

diante da união sexual. Interdição informe e universal da qual a 

sexualidade é o objeto. 

 

A vida é sempre um produto da decomposição da vida. Ela é 

tributária, em primeiro lugar, da morte, que cede o lugar, em 

seguida, da decomposição, que sucede a morte, e recoloca em 

circulação as substâncias necessárias à incessante vinda ao mundo de 

novos seres. Apesar disso, a vida é a negação da morte. Ela é sua 

negação, sua exclusão. Essa reação é a mais forte na espécie 

humana, e o horror à morte não está somente ligado ao 

aniquilamento do ser, mas à podridão que devolve as carnes mortas 

à fermentação geral da vida. O horror imediato mantinha – pelo 

menos vagamente – a consciência de uma identidade do aspecto 

aterrador da morte, de sua decomposição fétida e dessa condição 

elementar da vida, que provoca náusea.  
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“Essas matérias moventes, fétidas e mornas, cujo aspecto é 

aterrador, nas quais a vida fermenta, essas matérias nas quais 

fervilham os ovos, os germes e os vermes estão na origem dessas 

reações decisivas que chamamos náusea, enjôo, repugnância. Além 

do aniquilamento futuro, que pesará totalmente sobre o ser que sou, 

que espero ainda ser, cujo próprio sentido é mais esperar ser do que 

ser, a morte anunciará meu retorno à purulência da vida. Assim 

posso pressentir – e viver na espera – essa purulência multiplicada 

que, por antecipação, celebra em mim o triunfo da náusea.”66 

 

O horror que temos dos cadáveres é vizinho dos sentimentos que 

temos diante dos excrementos humanos. Esse paralelo tem ainda 

mais sentido se considerarmos o horror análogo em relação aos 

aspectos da sexualidade que qualificamos de obscenos. Formou-se 

um campo da imundície, da decomposição e da sexualidade, cujas 

conexões são muito sensíveis. 

 

Recusamo-nos a ver que a vida é a armadilha oferecida ao equilíbrio, 

que ela é inteiramente a instabilidade, o desequilíbrio no qual ela se 

precipita. É um movimento tumultuoso que atrai incessantemente a 

explosão. Mas a explosão incessante não cessa de esgotá-la, e ela só 

continua sob uma condição: que os seres que ela engendra, e cuja 

força de explosão está esgotada, dêem lugar a novos seres, que 

entram neste movimento com uma nova força.  

 

A recusa e a espera obstinada por um apaziguamento que 

acompanham esse movimento e o medo incessante que acompanha a 

convulsão que nos forma, só faz agravar a angústia e afastar a 

experiência interior do erotismo. A princípio, a atitude do homem é a 

recusa. O homem obstinou-se em não mais seguir o movimento vital, 

                                                           
66 Georges Bataille, O erotismo, p. 86-87. 
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mas, dessa maneira, ele só pôde precipitá-lo e tornar sua rapidez 

vertiginosa.  

 

Se vemos nas interdições essenciais a recusa que opõe o ser à 

natureza, considerada como uma dissipação de energia viva e como 

uma orgia do aniquilamento, não podemos mais fazer diferença entre 

a morte e a sexualidade. A sexualidade e a morte não são nada além 

de movimentos agudos de uma festa que a natureza celebra com a 

inesgotável multidão de seres, ambos tendo o sentido de desperdício 

ilimitado ao qual a natureza vai ao encontro do desejo de durar, que 

é próprio de cada ser.  

 

No espírito humano, a analogia da podridão com os aspectos da 

atividade sexual acaba por misturar as náuseas que nos opõem a 

ambos. As interdições nas quais tomou forma uma única reação com 

dois fins podem ter sucedido uma à outra, um longo período pode ser 

concebido entre a interdição ligada à morte e àquela que tem a 

reprodução como objeto. Como se o homem, de uma só vez, 

houvesse inconscientemente apreendido o que a natureza tem de 

impossível, exigindo dos seres que ela suscita que participem desse 

furor de destruir que a anima e nada saciará. A natureza exigia que 

eles cedessem, se arremessassem impetuosamente: a possibilidade 

humana dependeu do momento em que um ser, retomando suas 

forças de uma vertigem intransponível, esforçou-se para responder 

não, um não à violência elementar da vida.  

 

A transgressão não é a negação da interdição, mas a superação da 

interdição. Não existe interdição que não possa ser transgredida. 

Freqüentemente a transgressão é admitida, freqüentemente ela é 

mesmo prescrita. A transgressão forma juntamente com a interdição 

um conjunto que define a vida social. A transgressão não tem nada a 

ver com a liberdade primeira da vida animal: ela abre um acesso 
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além dos limites ordinariamente observados, mas reserva esses 

limites. A transgressão excede, sem destruí-lo, a um mundo profano, 

do qual ela é o complemento. A sociedade humana não é só o mundo 

do trabalho. Simultaneamente – ou sucessivamente – o mundo 

profano e o mundo sagrado a compõem e são as duas formas 

complementares. O mundo sagrado se abre às transgressões 

limitadas. É o mundo da festa, dos soberanos e dos deuses.  

 

Os homens estão ao mesmo tempo submetidos a dois movimentos: 

de terror, que rejeita, e de atração, que comanda o respeito 

fascinado. A interdição e a transgressão respondem a esses dois 

movimentos contraditórios: a interdição rejeita, mas a fascinação 

introduz a transgressão. A interdição e o tabu só se opõem ao divino 

em um sentido, mas o divino é o aspecto fascinante da interdição: é 

a interdição transfigurada.  

 

Somente o aspecto econômico dessas oposições permite introduzir 

uma distinção clara e apreensível dos dois aspectos: a interdição 

responde ao trabalho, o trabalho à produção: no tempo profano do 

trabalho, a sociedade acumula recursos, o consumo é reduzido à 

quantidade necessária à produção. O tempo sagrado é, por 

excelência, a festa. A festa não significa necessariamente a 

suspensão maciça das interdições, mas, em tempo de festa, o que é 

habitualmente proibido pode sempre ser permitido, às vezes exigido. 

No tempo ordinário da festa existe uma inversão de valores. Sob o 

ponto de vista econômico, a festa consome em sua prodigalidade sem 

medida os recursos acumulados no tempo de trabalho. Acumular e 

gastar são as duas fases das quais essa atividade é composta.  

 

É essencial ao homem recusar a violência do movimento natural, mas 

a recusa não significa ruptura, ela anuncia, ao contrário, um acordo 

mais profundo. Esse acordo deixa como pano de fundo o sentimento 
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que havia fundado esse desacordo. Esse sentimento é tão mantido 

que o movimento que arrasta o acordo é sempre vertiginoso. A 

náusea, depois a superação da náusea, seguida da vertigem, tais são 

as fases da dança paradoxal ordenada pelas atitudes religiosas. Não 

existe sentimento que transporte para a exuberância com mais força 

que o sentimento do nada. Mas a exuberância não é de nenhuma 

forma o aniquilamento: é a superação da atitude terrorizada, é a 

transgressão.  

 

O erotismo dos corpos revela-nos o jogo alternativo da interdição e 

da transgressão. Ao contrário, seria impossível ter uma visão 

coerente do erotismo sem partir desse jogo alternativo. Os objetos 

sexuais suscitam uma alternância contínua da repulsão e da atração, 

hesitação e excitação, em conseqüência da interdição e da suspensão 

da interdição.  

 

No movimento das interdições, o homem se separava dos animais. 

Ele tentava escapar do jogo excessivo da morte e da reprodução (da 

violência), no poder do qual o animal vive sem reserva. Mas, no 

movimento secundário da transgressão, o homem se reaproximou do 

animal. Ele viu no animal o que escapa à regra da interdição, o que 

permanece aberto à violência (ao excesso) que comanda o mundo da 

morte e da reprodução.  

 

A partir do momento em que os homens se conciliam em um sentido 

com a animalidade, entramos no mundo da transgressão, que forma, 

na manutenção da interdição, a síntese da animalidade e do homem, 

entramos no mundo divino (o mundo sagrado).  

 

A vida é o imenso movimento composto pela reprodução e pela 

morte. A vida não cessa de engendrar, mas para aniquilar o que ela 

engendra. A vida é, em sua essência, um excesso, ela é a 
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exuberância da vida. Sem limites, ela esgota suas forças e seus 

recursos, ela aniquila o que ela criou. A multidão de seres vivos é 

passiva nesse movimento. No extremo, contudo, queremos o que 

coloca nossa vida em perigo. Não possuímos sempre a força de 

querê-lo, nossos recursos esgotam-se e, às vezes, o desejo é 

impotente.   

 

Se o perigo se torna muito pesado, se a morte é inevitável, em 

princípio, o desejo é inibido. Mas, se o acaso nos é favorável, o objeto 

que desejamos mais ardentemente é o mais suscetível de nos aliciar 

para loucas dependências e nos arruinar. À medida que podem (é 

uma questão quantitativa de força), os homens procuram as maiores 

perdas e os maiores perigos. Acreditamos facilmente no contrário, 

porque freqüentemente eles têm pouca força. Os homens querem 

imediatamente esgotar-se e expor-se ao perigo. Quem tem a força e 

os meios para isso entrega-se a desgastes contínuos e expõe-se 

incessantemente ao perigo. Trata-se, suportando sem muita 

angústia, de gozar, através da aventura do outro, do sentimento de 

perda ou de estar em perigo.  

 

Essa ação violenta – que priva a vítima de seu caráter limitado e 

confere-lhe o ilimitado, o infinito que pertence à esfera sagrada – é  

desejada até as últimas conseqüências. Ela é desejada como a ação 

daquele que desnuda sua vítima que ele deseja e na qual quer 

penetrar. O amante não desagrega menos a mulher amada que 

aquele que sacrifica de maneira sangrenta o homem ou o animal 

imolado. A mulher nas mãos daquele que a arrebata é despossuída 

de seu ser. Ela perde, juntamente com seu pudor, essa barreira firme 

que, separando-a do outro, tornava-a impenetrável: bruscamente ela 

se abre à violência do jogo sexual desencadeado nos órgãos de 

reprodução, ela se abre à violência impessoal que a invade de fora.  
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O que se revelava na violência exterior do sacrifício era a violência 

interior do ser percebida à luz do dia pelo jorrar do sangue e a 

revelação súbita dos órgãos. A pletora dos órgãos cheios de vida, 

cheios de sangue, a pletora impessoal da vida.  

 

O sacrifício é constituído pela conciliação entre a vida e a morte, dar 

a morte um novo desabrochar da vida, dar à vida o peso, a vertigem 

e a abertura da morte. É a vida misturada com a morte, mas nela, no 

mesmo instante, a morte é signo de vida, abertura para o ilimitado.  

 

O que o ato de amor e o sacrifício revelam é a carne.  O sacrifício 

substitui a vida ordenada do animal pela convulsão cega dos órgãos. 

O mesmo acontece com a convulsão erótica: ela libera órgãos 

pletóricos dos quais os jogos cegos se desenrolam além da vontade 

pensada dos amantes. A essa vontade pensada sucedem-se os 

movimentos animais desses órgãos intumescidos de sangue. Uma 

violência, que a razão não controla mais, anima esses órgãos, ela os 

tenciona em direção ao rompimento e, subitamente, ceder à 

superação dessa tempestade é a alegria dos corações. O movimento 

da carne excede um limite na ausência da vontade. A carne é em nós 

esse excesso que se opõe à lei da decência.  

  

O erotismo, em seu conjunto, é a infração à regra das interdições: ele 

é uma atividade humana. Mas, ainda que ele comece onde acaba o 

animal, a animalidade não deixa de ser seu fundamento. A 

humanidade se desvia desse fundamento com horror, mas ao mesmo 

tempo o mantém. A animalidade é tão bem mantida no erotismo que 

o termo animalidade, ou bestialidade, está a ele sempre ligado.  

 

No plano da realidade objetiva, a vida sempre mobiliza, salvo no caso 

de impotência, um excesso de energia que é preciso despender. Toda 

unidade viva cresce. Se crescendo, ela atinge o estado pletórico, ela 
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pode se dividir, mas o crescimento (a pletora) é a condição da divisão 

que, no mundo vivo, chamamos de reprodução.  

 

É a pletora que dá início a um deslocamento na qual o ser se divide, 

mas ele se divide no próprio momento, no momento do 

deslocamento, no momento crítico quando esses seres, que dentro 

em breve se oporão um ao outro, ainda não se opõem. A crise 

separadora nasce da pletora: não é ainda a separação, é a 

ambigüidade. Na pletora, o ser passa da calma, do repouso, ao 

estado de agitação violenta: essa turbulência e essa agitação atingem 

o ser inteiro, elas o atingem em sua continuidade.  

 

A pletora da célula que, nessas condições, leva à crise criadora de 

um, de dois novos seres, é rudimentar em relação á pletora dos 

órgãos masculinos e femininos que finalizam a crise da reprodução 

sexuada. Mas as duas crises têm aspectos essenciais em comum. A 

superabundância está na origem de ambos os casos. A atividade 

sexual é um momento de crise do isolamento. Essa atividade é 

conhecida por nós de fora, mas sabemos que ela enfraquece o 

sentimento de si, que ela o coloca em questão.  

 

O fundamento objetivo da crise é a pletora. Na esfera dos seres 

assexuados, esse aspecto aparece desde o início. Existe o 

crescimento: o crescimento determina a reprodução – em 

conseqüência, a divisão -, ela determina a morte do indivíduo 

pletórico. Esse aspecto é menos claro na esfera dos seres sexuados. 

Mas nem por isso a superabundância de energia deixa de estar na 

base da entrada da atividade dos órgãos sexuais. E, como para os 

seres simples, essa superabundância comanda a morte.  

 

A superabundância tem a morte como conseqüência inevitável, 

somente a estagnação assegura a manutenção da descontinuidade 
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dos seres (do seu isolamento). Essa descontinuidade é um desafio ao 

movimento que fatalmente derrubará essas barreiras que separa os 

indivíduos distintos uns dos outros. A vida – o movimento da vida – 

pede, talvez por um instante, essas barreiras sem as quais nenhuma 

organização complexa seria possível, nenhuma organização eficaz. 

Mas a vida é movimento, e nada no movimento está protegido do 

movimento. Os seres assexuados morrem de seu próprio 

desenvolvimento, de seu próprio movimento. Os seres sexuados 

opõem a seu próprio movimento de superabundância – como à 

agitação geral – apenas uma resistência provisória. É verdade que ás 

vezes eles só sucumbem ao enfraquecimento de suas próprias forças, 

à ruína de sua organização. Somente a morte inumerável tira do 

impasse esses seres que se multiplicam. O pensamento de um 

mundo onde a organização artificial asseguraria o prolongamento da 

vida humana evoca a possibilidade de um pesadelo, sem nada deixar 

entrever além de um ligeiro atraso. No fim, a morte estará presente, 

pedindo a multiplicação, pedindo a superabundância de vida.  

 

No erotismo, o sentimento que temos de pletora não está ligado à 

consciência de engendrar. Mesmo em princípio, quanto mais pleno é 

o gozo erótico, menos preocupados ficamos com as crianças que 

podem dele resultar. Por outro lado, a tristeza que se segue ao 

espasmo final pode provocar um gosto antecipado da morte, mas a 

angústia da morte e a morte estão nas antípodas do prazer.  

 

A reprodução coloca em jogo no plano da interioridade o sentimento 

de si, o do ser e dos limites do ser isolado. Ela coloca em jogo a 

descontinuidade à qual se liga necessariamente o sentimento de si 

porque ela funda seus limites: o sentimento de si, mesmo sendo 

vago, é o sentimento de um ser descontínuo. Na sexualidade, o 

sentimento dos outros, além do sentimento de si, introduz entre dois 

ou muitos uma continuidade possível, que se opõe à descontinuidade 
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primeira. Os outros não deixam de oferecer uma possibilidade de 

continuidade, os outros não param de ameaçar, de propor rasgões no 

vestido sem costura da descontinuidade individual. O outro aparece 

ligado à perturbada violência da pletora. Neste encontro entre dois 

seres a pletora sexual os projeta para fora de si.  

 

“Com a vida do homem, estamos naturalmente na experiência 

interior. Os elementos exteriores que discernimos se reduzem, enfim, 

à sua interioridade. O que, de meu ponto de vista, imprime o caráter 

das passagens da descontinuidade para a continuidade no erotismo 

diz respeito ao conhecimento da morte que, desde o início, liga no 

espírito do homem a ruptura da descontinuidade – e o deslocamento 

que se segue em direção a uma continuidade possível – à morte. 

Discernimos esses elementos de fora, mas se deles não tivéssemos 

antes a experiência de dentro, sua significação nos escaparia. Existe, 

aliás, um salto de um dado objetivo que representa a morte ligada à 

superabundância para essa perturbação vertiginosa que imprime no 

homem o conhecimento interior da morte. Essa perturbação, ligada à 

pletora da atividade sexual, determina um enfraquecimento profundo. 

Como, se eu não percebesse de fora uma identidade, eu teria 

reconhecido, na experiência paradoxal da pletora e do 

enfraquecimento ligados, o jogo do ser superando, na morte, a 

descontinuidade individual – sempre provisória – da vida?”67  

 

O que é, antes de tudo, sensível no erotismo é o abalo, por uma 

desordem pletórica de uma realidade fechada. A sexualidade do 

animal coloca em jogo essa mesma desordem pletórica, mas 

nenhuma resistência, nenhuma barreira lhe é imposta. Livremente, a 

desordem animal afunda-se em uma violência indefinida. Na vida 

humana, ao contrário, a violência sexual abre uma chaga. Raramente 

a chaga se fecha por si mesma: é necessário fechá-la. A associação 
                                                           
67 Georges Bataille. O erotismo, pg. 162-163. 
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da violência da morte com a violência sexual tem esse duplo sentido. 

Por um lado, a convulsão da carne é tanto mais precipitada quanto 

mais estiver próxima do enfraquecimento, e, por outro lado, o 

enfraquecimento favorece a volúpia, com a condição de que ele lhe 

conceda tempo. A angústia mortal não leva necessariamente á 

volúpia, mas a volúpia é a mais profunda na angústia mortal.  

 

A atividade erótica não tem sempre abertamente este aspecto 

nefasto, ela não é sempre esta fenda; mas, profunda e secretamente, 

uma vez sendo o próprio da sensualidade humana, essa fenda, é a 

energia do prazer. O que, na apreensão da morte, tira o fôlego, o 

que, de alguma maneira, no momento supremo, deve cortar a 

respiração.  

 

O princípio mesmo do erotismo aparece antes como o oposto desse 

horror paradoxal. É a pletora dos órgãos genitais. É um movimento 

animal em nós que está na origem da crise. Mas o transe dos órgãos 

não é livre. Ele não pode se permitir livre curso sem o acordo da 

vontade. O transe dos órgãos incomoda uma ordenação, um sistema 

sobre o qual repousam a eficácia e o prestígio. O ser, na verdade, 

divide-se, sua unidade se rompe desde o primeiro momento da crise 

sexual. Nesse momento, a vida pletórica da carne se bate contra a 

resistência do espírito. Mesmo o acordo aparente não basta: a 

convulsão da carne, além do consentimento, pede o silêncio, pede a 

ausência do espírito. O movimento carnal é singularmente estranho à 

vida humana: ele se desencadeia fora dela, com a condição de que 

ela se cale, com a condição de que ela se ausente. Aquele que se 

abandona a esse movimento não é mais humano, é uma violência 

cega, à maneira dos animais, que se reduz ao ímpeto, que goza por 

ser cega, e por ter esquecido.  
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“Apenas a experiência dos estados nos quais nos encontramos 

banalmente na atividade sexual, sua discordância diante das 

condutas socialmente dadas, faz-nos reconhecer um aspecto inumano 

dessa atividade. A pletora dos órgãos pede esse desencadeamento de 

mecanismos estranhos à disposição habitual das condutas humanas. 

Uma intumescência de sangue derruba o equilíbrio sobre o qual a 

vida se fundava. Um furor, bruscamente, toma conta de um ser. Esse 

furor nos é familiar, mas imaginamos facilmente a surpresa daquele 

que não o conhecesse e que, por uma maquinação, descobrisse sem 

ser visto os transportes amorosos de uma mulher cuja distinção o 

havia impressionado. Ele veria nisso uma doença análoga a raiva dos 

cachorros. Como se aquela que recebia tão dignamente tivesse sido 

substituída por alguma cadela contaminada pela raiva... É até mesmo 

muito pouco falar de doença. Nesse momento, a personalidade está 

morta. Sua morte, nesse momento, cede lugar à cadela, que 

aproveita do silêncio, da ausência da morte. A cadela goza – goza 

gritando – desse silêncio e dessa ausência.”68  

 

A teologia cristã, com efeito, dissimula a ruína moral consecutiva ao 

pecado da carne à morte. Existe, necessariamente ligada à volúpia, 

uma ruptura menor evocadora da morte: em contrapartida, a 

evocação da morte pode estar presente no impulso dos espasmos 

voluptuosos. Mais freqüentemente, isso se reduz ao sentimento de 

uma transgressão perigosa para a estabilidade geral e a conservação 

da vida – sem a qual seria impossível um ímpeto livre. Mas, a 

transgressão não só é efetivamente necessária a essa liberdade. 

Acontece que, sem a evidência de uma transgressão, não 

experimentamos mais esse sentimento que a plenitude da realização 

sexual exige. 

 

                                                           
68 Georges Bataille. O erotismo, pg. 166-167. 
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O que é notável na interdição sexual é o fato de ela se revelar 

plenamente na transgressão. É diretamente por intermédio da 

descoberta furtiva do campo proibido que a interdição nos é revelada. 

Nada é, no início, mais misterioso. Somos admitidos ao conhecimento 

de um prazer no qual a noção de prazer se mistura ao mistério, 

expressivo da interdição que determina o prazer ao mesmo tempo 

em que o condena. Mas, em todos os lugares – e sem dúvida desde 

os tempos mais antigos – nossa atividade sexual é restringida ao 

segredo. De tal maneira que a essência do erotismo é dada na 

associação inextricável do prazer sexual com a interdição. 

Humanamente, nunca a interdição aparece sem a revelação do 

prazer, nem o prazer sem o sentimento de interdição.  

 

Na esfera humana, a atividade sexual se distingue da simplicidade 

animal. Ela é simplesmente uma transgressão. Não é, depois da 

interdição, o retorno à liberdade primeira. A transgressão é o fator 

constitutivo da humanidade que a atividade laboriosa organiza. A 

transgressão é, ela mesma, organizada. O erotismo é, no conjunto, 

uma atividade organizada, e é na medida em que é organizado que 

ele muda através do tempo.  

 

Falamos do erotismo todas as vezes que um ser humano se conduz 

de uma maneira que estabelece um contraste com as condutas e 

julgamentos habituais. O erotismo deixa entrever o reverso de uma 

fachada da qual a aparência correta nunca é desmentida: no reverso 

são revelados sentimentos, partes do corpo e das maneiras de ser 

das quais comumente temos vergonha. Essa interdição que coloca a 

cópula sob o signo da vergonha.  

 

“Não podemos duvidar que os aspectos, as figuras, os signos que 

compõem a riqueza do erotismo exigiram, na origem, movimentos de 

irregularidade. A vida carnal teria sido pobre, seria vizinha da 
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sofreguidão do animal se ela jamais tivesse se realizado de uma 

forma bastante livre, em resposta às explosões instáveis. Se é 

verdade que o hábito conduz ao desabrochar, podemos dizer em que 

medida uma vida feliz prolonga o que a perturbação suscitou, o que a 

irregularidade descobriu. O hábito é em si mesmo tributário do 

desabrochar mais intenso que dependeu da desordem e da infração. 

Assim, o amor profundo, que o casamento de maneira alguma 

paralisa, seria viável sem o contágio dos amores ilícitos, que seriam 

os únicos a ter o poder de conferir ao amor o que ele tem mais forte 

que a lei?”69  

  

Esse movimento é dado no acordo que, em segundo lugar, a 

humanidade estabeleceu com a proliferação sem medida da vida. A 

recusa implicada nas interdições levava ao isolamento do ser, oposto 

a essa imensa desordem de indivíduos desgarrados uns dos outros, e 

cuja violência se abria à violência da morte. Em um sentido oposto, o 

refluxo das interdições, liberando a precipitação da exuberância, dava 

acesso à fusão ilimitada dos seres na orgia. Essa fusão não podia, de 

nenhuma maneira, limitar-se àquela comandada pela pletora dos 

órgãos genitais. Ela era, antes de tudo, efusão religiosa: em princípio 

desordem do ser que se perde e não opõe mais nada à proliferação 

desvairada da vida. Esse imenso ímpeto pareceu divino, tamanha era 

a forma que através desse ímpeto o homem se elevava acima da 

condição à qual ele havia condenado a si mesmo. Desordem de 

gritos, desordem de gestos violentos e das danças, desordem dos 

sentimentos, animados por uma convulsão sem medida. A 

perspectiva da perda exigia essa fuga da indistinção na qual os 

elementos estáveis da atividade humana escapam. Tratava-se, desde 

então, da entrada de uma violência desvairada nas engrenagens do 

mundo humano, organizadas pelo trabalho. 

 
                                                           
69 Georges Bataille. O erotismo, pg. 174. 
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gesto#6 travestir-se de mulher 

“Na passagem da atitude normal ao desejo 
existe uma fascinação fundamental pela 
morte. O que está em jogo no erotismo é 
sempre uma dissolução das formas 
constituídas, dessas formas da vida social, 
regular, que fundam a ordem descontínua das 
individualidades definidas que somos.” George 
Bataille, O erotismo.  

 

Corpo frágil, esbelto, a coluna ereta e exposta, o peito aberto e 

vulnerável às nuances da vida. Lábios carnudos, ausência de rosto 

definido, a boca e os dentes parecem sair da carne. Movimentos 

imprecisos, desajeitados, disformes. Gestos convulsionados, 

desprovidos de sentido, amedrontados... Possui um gosto intenso 

pelos corpos velados, freqüenta todos os velórios do pequeno 

município-fronteira e inventa para cada corpo velado um afeto íntimo 

e real. Vela o afeto com lágrimas e sons. Revela na presença da 

morte uma vida. O desespero vivo, o fascínio da morte, a fronteira do 

vivenciável e o limite do dizível.   

 

Experimenta na presença da morte o prazer do encontro, histórias de 

amor, acontecimentos íntimos e cotidianos. Morre diante da morte 

para engendrar a vida. Vive na excitação coletiva da rua o barulho 

paradoxal da vida. À luz do dia visita os velórios e funerais em um 

rito de passagem que à noite se transveste em prostituta. Faz ponto 

em uma esquina próxima ao aeroporto – o ponto das travestis.   

 

A rua como uma iniciação sexual... estou me tornando a rua... a rua 

como palco, encenação dos corpos na interzona dos órgãos, na 

fricção do discurso indizível. 

 

Estende o corpo em uma esquina a espera de um movimento brusco 

e corajoso. Os carros passam, mexem com ela, se agitam, mas 

recuam. Uns param e se aproximam...  ela, em um movimento 
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gracioso e exuberante, arrepiada de um querer secreto, lança um 

gesto desmedido e obsceno. Arranca da bolsa objetos íntimos e em 

um movimento violento borra o contorno da boca. Espelho oblíquo e 

fluido que revela um corpo coletivo difuso. Mistura de perfumes e 

odores tácteis. 

 

“A fronteira de um corpo não faz parte nem do corpo propriamente 

dito nem da atmosfera circundante.”70 Os gestos, acontecimentos na 

fronteira do corpo, nem dentro nem fora.... um programa de 

superação da dicotomia corpo/espírito, corpo/linguaguem. Corpo 

vazado. Corpo PENETRÁVEL. A própria denominação do conceito P-E-

N-E-T-R-Á-V-E-L denota inegável índice erótico.71  

 

Desvestia-se de maneira impregnada e in-vestida de pregas do outro, 

“pregas por favor”, plissar o que é meu com o que é do outro, copular 

com as miudezas e os vestígios, roupa-táctil, costurar a dobra de 

dentro de fora, o tato como jogo entre os sentidos. 

 

Des-cobre o corpo de modo a revelar sua sexualidade. Seus 

movimentos indicam uma suave sintonia com aquilo que veste. Veste 

o corpo para desnudar a alma e quase sempre é motivo de risos 

entre as pessoas comuns. Vive entre os acontecimentos da rua e 

inventa com eles novas formas de se vestir. Gosta de cortar e 

alinhavar as camisetas, calças, blusas, shorts que ganha por aí para 

dar um novo sentido às peças e a si mesma. Inventa um estilo, um 

estilo de ser. Em outras atitudes e posturas percebo que costuma 

repetir tudo e todos, se está no meio de gente encarnada nos hábitos 

do cotidiano de uma instituição pública, se comporta de maneira a 

                                                           
70 Waly Salomão, Hélio Oiticica: Qual é o Parangolé? e outros escritos,  p. 90. 
71 Idem, p. 35. A proposição do conceito de PENETRÁVEL na arte teve um sentido 
de superar e romper com a relação que separava a obra do espectador. A idéia de 
participação do espectador funciona como um fio que conduz a outros processos de 
subjetivação. Não atuam como mediações, e sim como extensores de nossas 
sensações. Cf. Guy Brett, Brasil Experimental arte/vida: proposições e paradoxos. 
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repetir situações banais e insignificantes, quando, por exemplo, 

começa compulsivamente a juntar papéis, assinar papéis, fazer 

“ofícios”, inventar documentos, projetos etc. Mas no jeito de se vestir 

tem um modo singular e avulso, e quanto mais encarna os hábitos e 

vícios nos seus gestos, mais inventa gestos de des-cobrir jeitos 

possíveis de sobre-viver a este mundo.   

 

Se vestir para ela é também um gestus político, é com ele que 

imprime uma existência de modo a resistir a este imundo mundo de 

classificações e definições. Corta as roupas para desenhar uma fuga, 

alinhava e compõe um novo estilo e se lança na rua. Gosta 

especialmente de vestir os pés, de descobrir novos jeitos de “pisar o 

chão”, “tocar a terra/vida”.  

 

É conhecida como “Sandália”, e tem com as tais sandálias um gesto 

intenso e insano. Se algo acontece com as “sandálias” entra em 

pânico, paralisa. É como se “elas” carregassem-na para outros 

lugares, em um gracioso movimento feminino. Objeto-íntimo, signo 

da cópula com a vida.  

 

 
Sandália, Corumbá, 2004. 
Foto: Laura Murray 
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“Porém o que sai do grotesco, o que dele se arranca, é o corpo grácil 

da mulher como uma mecânica superior, seja dançando entre os 

velhos, seja passando por atitudes estilizadas de um querer secreto, 

seja fixando-se numa postura de êxtase. (...) É ele que retoma os 

gestos impedidos, fracassados, onde está sempre escapando da 

própria morte, múmia inteiramente enfaixada que não consegue mais 

se dar uma injeção, postura impossível. É ele que deve profanar o 

corpo grácil, ou se servir dele de algum modo, para finalmente 

adquirir o poder de desaparecer... (...) ponto do não-querer, lá onde 

desaparece o corpo visível.”72  

 

Neste modo de resistir ela dita a moda, a moda-táctil do programa da 

vida. É assim que borra sua existência no mundo.  Corpo-resíduo, 

último traço, linha cortada, ponto de alinhavo – uma vida, um 

espasmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
72 Gilles Deleuze, A Imagem-tempo, p. 228-229. 
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gesto#7 Klossowski e a grande pornografia 

“Não há nada mais verbal do 
que os excessos da carne...”             

Sade 
 

Uma ordem da perversidade fez explodir a ordem divina da 

integridade: perversidade no baixo-mundo, onde reina uma natureza 

tumultuosa exuberante, plena de violentações, de estupros e de 

travestimentos, pois que várias almas entram no mesmo corpo e que 

uma mesma alma possui vários corpos; perversidade no alto, pois 

que os próprios sopros se misturam. Deus não pode mais garantir 

nenhuma identidade! É “a grande pornografia”, a desforra dos 

espíritos, ao mesmo tempo sobre Deus e sobre os corpos, vertigem 

dos dilemas, que perturbam suas volutas.73 

 

O sistema dos sopros, a ordem do Anticristo, caracterizado pela 

morte de Deus, a destruição do mundo, a dissolução do eu, a 

desintegração dos corpos, a mudança de função da linguagem que 

não exprime mais do que intensidades.  

 

De uma certa maneira, nossa época descreve a perversão. Ela não 

tem necessidade de descrever comportamentos, de compor 

narrativas abomináveis, de capturar e codificar corpos íntegros e 

movimentos precisos, ao contrário, investe cada vez mais na potência 

de hesitação do corpo, “esta pata que não é nem direita nem 

esquerda, esta determinação por cascata, esta diferenciação que 

jamais exprime o indiferenciado que nela se divide, esta imobilização 

que marca a cada momento da queda.”74   

 

Gombrowicz intitulou de “A Pornografia” um romance perverso que 

não comporta nenhuma narrativa obscena e que mostra somente 
                                                           
73 Gilles Deleuze, Lógica do Sentido, p.301-302. 
74 Idem, p. 290. 
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jovens corpos suspensos que hesitam e que caem, em um 

movimento coagulado. 

  

Em Klossowski não se trata de falar dos corpos tais como são antes 

da linguagem ou fora da linguagem, mas, ao contrário, de formar 

com palavras um “corpo glorioso” para os puros espíritos. Não há 

obsceno em si, isto é, o obsceno não é a intrusão do corpo na 

linguagem, mas sua comum reflexão e o ato da linguagem que 

fabrica um corpo para o espírito, o ato pelo qual a linguagem assim 

se ultrapassa a si mesma, refletindo um corpo. Obsceno é a 

decomposição da linguagem em gestos, a imobilidade do discurso e a 

fala em cena.  

 

Só se possui bem aquilo que já é possuído. Não somente possuído 

por um outro, pois o outro aqui não é mais do que um disfarce e, no 

limite, não tem existência. Mas possuído por um morto, possuído 

pelos espíritos. Não se possui bem a não ser aquilo que é 

expropriado, posto fora de si, desdobrado, refletido sob o olhar, 

multiplicado pelos espíritos possessivos.  

 

Se a função da vista consiste em dobrar, desdobrar, multiplicar, a do 

ouvido consiste em ressoar, fazer ressoar. Toda a obra de Klossowski 

tende para um objetivo único: assegurar a perda da identidade 

pessoal, dissolver o eu. A dissolução do eu deixa de ser uma 

determinação patológica para se tornar a mais alta potência. Não 

somente o eu que é olhado, que perde sua identidade sob o olhar, 

mas aquele que olha e que se põe assim fora de si, que se multiplica 

em seu olhar. Aquilo que só pode ser visto ou o que só pode ser 

ouvido, o que não é nunca confirmado por um outro órgão, o que é o 

objeto de um esquecimento na memória, um inimaginável na 

imaginação, de um impensável no pensamento. 
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Corpo possuído de sopros, de gozos, de secreções, linguagem 

contaminada, libertina, movimento oposto: formar com um corpo 

uma linguagem, uma gagueira, um mutismo, um gemido, um 

espasmo. 

 

O corpo é capaz de gestos que dão a entender o contrário daquilo 

que indicam. Tal gesto é a encarnação de uma potência que é 

também interior à linguagem: o dilema, a disjunção, o silogismo 

disjuntivo. O corpo é a linguagem porque é essencialmente “flexão”. 

Na reflexão, a flexão corporal se acha como que desdobrada, cindida, 

oposta a si, refletida sobre si; ela aparece enfim por si mesma, 

liberada de tudo o que a esconde ordinariamente.  

 

Se a linguagem imita os corpos, não o faz pela onomatopéia, mas 

pela flexão. E os corpos imitam a linguagem, não o é pelos órgãos, 

mas pelas flexões. Assim, há toda uma pantomima interior à 

linguagem, como há um discurso, uma narrativa interior ao corpo. Se 

os gestos falam é primeiro porque as palavras mimetizam os gestos. 

É o que Klossowski definiu como a dupla transgressão: da linguagem 

pela carne e da carne pela linguagem. 

 

Qual o papel destas cenas em suspensão? “A vida reiterando-se para 

se retomar em sua queda, como retendo seu sopro numa apreensão 

instantânea de sua origem; mas a reiteração da vida por si mesma 

ficaria desesperada sem o simulacro do artista que, reproduzindo este 

espetáculo, chega ele mesmo a livrar-se da reiteração.”75 

 

Os corpos deixaram de designar coisas para exprimir intensidades 

puras, elevações e quedas.  A queda sempre remete a um movimento 

de descida, de caída. A expressão ‘cair na vida’ é comumente usada 

para designar o momento de iniciação na prostituição. Essa 
                                                           
75 Gilles Deleuze, Lógica do Sentido, p. 295. 
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expressão sempre me chamou a atenção, no sentido mais comum do 

termo ‘cair na vida’, ou seja, entregar-se à vida ou perder-se na vida. 

O ‘cair’ tem um sentido de descida, de queda, denotando um 

movimento, muitas vezes, involuntário, inacabado, in process, 

continuum... como um gesto, na medida em que lhe escapa a 

palavra, o discurso, a narração, a fala.  

 

Resta a queda, o murmúrio, o gemido, os vestígios, os ruídos, o 

silêncio. Ativo é o que desce, ativo é a queda, passagem da 

sensação, diferença de nível compreendida na sensação. A sensação 

se desenvolve pela queda, caindo de um nível para outro. A queda 

como uma realidade positiva, ativa. A queda é a afirmação da 

diferença de nível. Toda tensão é experimentada em uma queda.  A 

sensação é inseparável da queda que constitui seu movimento mais 

interior. É o que há de mais vivo na sensação, queda intensiva.76 

 

“Como dizem os heróis de Sade, não são os corpos presentes que 

excitam o libertino, mas a grande idéia do que não está presente; e 

em Sade, a pornografia é uma forma de luta do espírito contra a 

carne.”77  

 

Perda da integridade do corpo, e que por isso, a identidade da pessoa 

acha-se como suspensa, volatilizada.78   sistema dos sopros, a ordem 

do Anticristo que se opõe ponto a ponto à ordem divina. A morte de 

Deus, a destruição do mundo, a dissolução da pessoa, a 

desintegração dos corpos, a mudança de função da linguagem que 

não exprime mais do que intensidades.  

 

Em uma análise que Klossowski fez de Nietzsche, “ele interpretou o 

‘signo’ como rastro de uma flutuação, de uma intensidade e o 
                                                           
76 Gilles Deleuze, Francis Bacon: Lógica da sensação, p. 42. 
77  Gilles Deleuze, Lógica do Sentido, p. 299. 
78  Idem, p. 299. 
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“sentido” como o movimento pelo qual a intensidade visa a si mesma 

ao visar ao outro, modifica-se a si mesma ao modificar o outro e 

volta, enfim, sobre seu próprio rastro.”79  

 

“(...) Há sempre um outro sopro no meu, um outro pensamento no 

meu, uma outra posse no que possuo, mil coisas e mil seres 

implicados nas minhas complicações: todo verdadeiro pensamento é 

uma agressão. Não se trata das influências que sofremos, mas das 

insuflações, flutuações que somos, com as quais nos confundimos. 

Que tudo seja tão ‘complicado’, que Eu seja um outro, que algo de 

outro pense em nós numa agressão que é a do pensamento, numa 

multiplicação que é a do corpo, numa violência que é a da linguagem, 

é esta a alegre mensagem. Pois não estamos tão seguros de reviver 

(sem ressurreição) a não ser porque tantos seres e coisas pensam 

em nós: porque “não sabemos sempre, ao certo, se não são os 

outros que continuam a pensar em nós – mas o que é este outrem 

que forma o fora com relação a este dentro que julgamos ser? -, tudo 

se reduz a um só discurso, seja a flutuações de intensidade que 

respondem ao pensamento de cada qual e de ninguém”.80  

 

Ao mesmo tempo em que os corpos perdem sua unidade e o eu sua 

identidade, a linguagem perde sua função de designação para 

descobrir um valor puramente expressivo – o sentido como 

singularidade pré-individual, intensidade que se volta sobre si mesma 

através das outras.81 Insuflações da linguagem contagiando nossos 

movimentos mais íntimos.  

 

 

 

 
                                                           
79  Gilles Deleuze, Lógica do Sentido, p. 306. 
80  Idem, p. 306. 
81  Idem, p. 306-307. 
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gesto#8 Cinema prostituinte 
 
 
 

“O diretor de cinema é como 
essas prostitutas que, cobertas de 
palha debaixo da ponte, tentam atrair 
cliente”. 

                             Kiju Yoshida82 
 

       “No fundo do coração de todo 
diretor... agitam-se, me parece, dois 
desejos inerentes à própria natureza 
de um cineasta. Um diretor quer filmar 
o ser humano morrendo. E quer filmar 
um homem e uma mulher, ou um 
homem e um homem, ou uma mulher 
e uma mulher, ou um ser humano e 
um animal mantendo relações 
sexuais”.  
                                 Nagisa Oshima83 
 
 
      “(...) um filme sobre desejo e 
amor, também é um filme sobre a 
imagem”. 
                               Walter Carvalho84 

 
 
 
 
 
No recente filme do diretor Julio Bressane, “Filme de Amor”, 

assistimos há uma celebração dos excessos orgásticos do corpo. O 

amor visto a partir do gesto pornográfico: as pessoas perdem sua 

individualidade para se tornarem algo outro. Pornoimagem da luz 

banhando o corpo até a postura impossível. Cena de uma mulher nua 

sentada em uma poltrona na semi-escuridão, aos poucos seu corpo 

vai sendo banhado, penetrado e possuído pela luz. Música da luz que 

entra de fora penetrando o prazer.  

                                                           
82 Frase retirada do prefácio do livro do autor Kiju Yoshida, O anticinema de 
Yasujiro Ozu, São Paulo, Cosac & Naify, 2003. 
83 Citação extraída do texto “Nagisa Oshima e o realismo corpóreo”, publicado na 
Revista Eletrônica Trópico. 
84 Walter Carvalho, diretor de fotografia, fala em uma entrevista no DVD do filme 
sobre a experiência de participar do “Filme de amor”. 
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La chambre de Balthus 
Imagem do site http://www.arterotismo.com/Balthus/ 
 
 

O corpo da personagem é iluminado, banhado, possuído pela luz até 

o gozo. Um gesto que mimetiza as formas próprias à linguagem 

pornográfica. Sonoridade da palavra pornográfica. Aspecto 

pornográfico do cinema que, ao contrário da representação do desejo 

e do gozo, os corpos deixam de designar coisas para exprimir 

intensidades puras, elevações e quedas.   

 

No filme a sensação se desenvolve pela “música da luz”. As cenas 

orgásticas não são representadas como nos filmes pornôs, com caras 

e bocas, ao contrário, são corpos suspensos, possuídos pela luz, pela 

intimidade da luz. Espasmos da língua e orgasmos filosóficos 

deslizam ininterruptamente na imanência do desejo que encontra nos 

gestos sua força de expressão.  

 

No plano pornográfico do filme operam-se movimentos-limites do 

corpo a partir da embriaguez, do prazer sexual, do sexo entre os 

atores. Gesto estético e político. Prostituição da imagem na 

constituição de um filme de arte. “Filme de amor” trafega livremente 
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entre a pornografia e arte. Ao contrário da representação do real que 

propõe o distanciamento como sensação espontânea do espectador, 

as cenas incentivam o espectador à ação erótica, diferente da forma 

como faz o filme pornô. Trata-se não de uma instrumentalização do 

gozo, mas sim da multiplicidade do gozo. O filme pinta a 

sensualidade dos gestos. Arte erótica onde se encena não o ato, mas 

a fantasia. Intimidade nua do movimento que funde erotismo e 

cinema, linguagem e pornografia, imagem e desejo.  

 

 
Cena do “Filme de amor” de Julio Bressane 
Imagem do site www.adorocinema.com.br 
 
 
Ménage a trois, literatura, filosofia e arte, compõe o plano 

pornográfico do filme. Bressane usou principalmente referências 

pictóricas do artista francês Balthazar Klossowski de Rola (1908-

2001), conhecido como Balthus. Coube a Walter Carvalho, diretor de 

fotografia do filme, a potência de reproduzir a sensualidade da obra 

de Balthus. Ela está “transfigurada, metamorfoseada, barbarizada”, 

como o próprio Bressane disse em Cannes. Balthus aprendeu a pintar 

em museus e igrejas, copiando as obras renascentistas.  
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Le lever de Balthus 
Imagem do site http://www.arterotismo.com/Balthus/ 
 
 

Amante da intimidade, Balthus dedicou-se mais aos corpos, os nus, a 

sensualidade dos gestos. Ainda que sua obra apresentasse 

referências variadas, Balthus sempre rejeitava qualquer forma de 

abstração, sua obra está impregnada de uma luz erótica, inquieta, 

uma tensão sensual. Intimidade nua dos gestos. 

 

 “Filme de Amor” nasceu a partir do contato que Bressane teve com 

uma obra do crítico de arte Aby Warbug sobre o mito das três graças 

de Botticelli. As três graças – a beleza, o amor e o prazer, são 

representadas no filme por três pessoas comuns, duas mulheres e 

um homem, que se encontram num cortiço no subúrbio do Rio de 

Janeiro. Através da “embriaguez, do prazer sexual e do espiritismo”, 

inicia-se um ritual, uma orgia, uma espécie de “suruba divina”, em 

que as três personagens se colocam em contato com trindade de 
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Vênus. “Eles vivem uma espécie de hiato do martírio da existência 

cotidiana”85. 

 

 
Cena do “Filme de amor” de Julio Bressane 
Imagem do site www.adorocinema.com.br 

 

Fase inicial das metamorfoses do amor que se desdobram no 

erotismo das ondas.  As três graças são a trindade que a Vênus 

projeta ao desembarcar na praia: a beleza, o prazer e o amor. “Triplo 

ritmo do benefício: dar, receber e retribuir. Três ações diversas de 

liberabilidade”86. 

 

Um “filme de cinema” que encontra na força erótica a potência de 

transfiguração do movimento. “A sensação que eu tive durante o 

processo de filmagem é que o Julio não vira a câmera pra frente, ele 

vira a câmera pra dentro do cinema (...) a sensação que eu tive é 

que eu filmei o próprio cinema”87. 

 

                                                           
85 Frase dita por Julio Bressane em uma entrevista no DVD do filme. 
86  Frase dita em uma das cenas do filme. 
87 Walter Carvalho fala em uma entrevista do DVD do filme sobre a experiência de 
participar do processo de criação do “Filme de Amor”. 
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O erotismo como potência constituinte de uma estética dos gestos. 

Linguagem pornográfica do cinema. Desejo e Imagem. Partir de um 

roteiro preliminar a fim de deixar o silêncio irromper no movimento. 

Cinema orgânico, vivo, sensorial. Língua clitoriana da carne. Roteiro 

de sedução da língua.  

 

  
Cena do “Filme de amor” de Julio Bressane 
Imagem do site: www.candango.com.br 

 

“Uma língua é uma maneira de sentir o mundo, um modo único de 

sentir o mundo. (...) pelas coisas audíveis, visíveis, chegamos as 

coisas inaudíveis e invisíveis”.88 

 

As fantasias são pequenos-órgãos-próteses, constituintes da imagem 

do corpo, desdobrando-se em movimentos imperceptíveis, entradas 

múltiplas do ser da linguagem, encontro-confronto da língua com a 

vulva. (...) a boca e a vulva não dizem jamais basta89. Obscenidade 

da imagem a partir do encontro do corpo com a linguagem. O 

obsceno não é a intrusão do corpo na linguagem, mas sua comum 

reflexão e o ato da linguagem que fabrica um corpo para o espírito, o 

ato pelo qual a linguagem assim se ultrapassa a si mesma, refletindo 

                                                           
88 Frase dita por uma das personagens do filme. 
89 Idem. 
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um corpo90. Obsceno é a decomposição da linguagem em gestos, a 

perturbação do discurso e o erotismo em cena. 

 

Distrair-se de si como condição do movimento do erotismo e da 

imagem à procura de um gesto que possa compor essa dimensão 

fora do tempo e fora do espaço. Potência de multiplicação e 

transfiguração do corpo a partir daquilo que se revela na imagem. 

Movimento erótico da câmera com o corpo. Tocar o corpo para 

transformá-lo em um corpo desconhecido, estranho, amedrontado, 

desfigurado. 

 

Em cinema o que não pode ser dito deve ser mostrado, e a maioria 

das coisas não podem ser ditas. Mostrar o que não pode ser dito é 

um gesto-limite relativo ao cinema. São as nuances da palavra, 

intimidade nua do movimento, encontro-confronto da boca com a 

vulva, o silêncio, ruídos, gemidos, gritos, todos os devires da 

linguagem em cena. “Deleuze sente que o cinema é um organismo 

intelectual quase demasiadamente sensível que faz fronteira com 

todas as artes, todas as ciências e com a própria vida. Nômade, tudo 

o transpassa. Corpo-máquina conecta-se com todo o universo. 

Cinemancia, expõe-se, imprime-se diretamente no devir”.91 

 

“É um filme inconsciente. Um filme feito por alguma coisa que o 

possuiu e o fez. Preparei esse filme durante anos, mas só depois de 

tê-lo feito é que o descobri”.92 

                                                           
90 Gilles Deleuze, Lógica do Sentido, p. 290. 
91 Julio Bressane, “Cinema Deleuze” in Eric Alliez (org.), Gilles Deleuze: Uma vida 
filosófica, p.546. 
92 Bressane fala sobre o processo de criação de “Filme de amor” em uma entrevista 
publicada na revista eletrônica Trópico, intitulada “Detrás da máscara de papelão”, 
por Vitor Angelo. 
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Cena do “Filme de Amor” de Julio Bressane. 
Imagem do site: www.adorocinemabrasileiro.com.br 
 
 

Corpo possuído de sopros, de gozos, de secreções, linguagem 

contaminada, libertina, movimento oposto: formar com um corpo 

uma linguagem, uma gagueira, um mutismo, um gemido, um 

espasmo. 

 

“Uma teoria do cinema não é ‘sobre’ o cinema, mas sobre os 

conceitos que o cinema suscita, e que eles próprios estão em relação 

com outros conceitos que correspondem a outras práticas. (...) É pela 

interferência de muitas práticas que as coisas se fazem, os seres, as 

imagens, os conceitos, todos os gêneros de acontecimentos. (...) O 

próprio cinema é uma nova prática das imagens e dos signos, cuja 

teoria a filosofia deve fazer como prática conceitual”.93 

 

“Um filme é sempre uma culminância. Ele é um momento em que 

todos os acúmulos de percepção, sofrimentos e alegrias se juntam. 

Chega-se a um ponto em que isso tudo se engendra pelo cinema”. 

 

                                                           
93 Gilles Deleuze, A imagem-tempo, p. 331-332. 
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O corpo cinematográfico como um corpo pornográfico que escapa às 

suas fronteiras, exploração dos limites do corpo que engole, devora, 

despedaça o mundo, fá-lo entrar dentro de si e depois ejacula-o 

transfigurado. 
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