
 

O corpo estrutura a relação com o 
mundo. As mídias, como espaços de 
transmissão, localização e distribuição 
de conteúdos sugerem um “sonho 
de onipresença”, entretanto, essa 
potencialidade não corrobora com a 
presença, mas com uma aceleração 
tempo/espaço que ignora demandas 
da corporalidade para um sistema de 
produção em fluxo. Produzir torna-se 
a demanda de tudo. A masculinidade 
e o desempenho sexual dos corpos 
masculinos nos enredos pornográficos 
gays são os elementos que interessam 
neste estudo. O processo de levantar as 
percepções e emoções que constituem 
os significados dos corpos masculi-
nos e excitam, além dos órgãos e dos 
desejos dos espectadores, formas de 
ser e agir. Esses artefatos midiáticos, 
por meio do olhar e do som sugerem 
para os corpos espectadores como 
agir, que performances são exigidas 
e como a masculinidade deve ser 
encarnada nas práticas sociais, cul-
turais, perceptivas e emocionais que 
indicam as formas de atuar no mundo.

Este livro problematiza as relações estéticas entre imagens e linguagens 
disseminadas no contexto contemporâneo. A proposta perpassa as 
dimensões das culturas gays, das masculinidades, do consumo de imagens 
e das possibilidades de interpretação de artefatos midiáticos como 
fotografias, vídeos, curtas, filmes e peças publicitárias. As imagens incitam 
e excitam os olhares para os corpos masculinos e a produção de sentidos 
e significados na cultura gay contemporânea. 
Compreendo que as relações com a imagem são imprescindíveis para 

o desenvolvimento das interpretações da história, da cultura e das 
formas de pensar. A humanidade constituiu suas apreciações estéticas, 
as possibilidades de ser, estar e agir e as formas de se relacionar em 
diferentes contextos utilizando das imagens. 
Com as alterações dos suportes midiáticos e a pluralização dos dispositivos 

que permitem produzir, disseminar e consumir percepções dos corpos, 
inclusive, daqueles marcados por signos da masculinidade e gays. 
Capturados por câmeras digitais de notebooks, celulares, câmeras digitais 
e outros dispositivos. Essas imagens são orientadas para que incitem e 
excitem os olhares e os corpos no intuito de produzir formas de prazer e 
desejo. As imagens são artefatos construídos para gerar relações com os 
espectadores e consumidores. Uma dessas relações é a de aprendizagem. 
Ensinado pelas peças publicitárias e pelas imagens pornográficas, percebo 

as imagens como anteparos para a construção de visualidades acerca dos 
corpos masculinos gays. As imagens têm contribuído nas formulações 
de percepções acerca do meu corpo e de outros que incitam a produzir 
desejos e prazeres a determinadas formas de ser, estar e agir. Problematizar 
como esses tipos constituem nosso imaginário e alimentam nossas relações 
com as percepções de corpo, prazer e desejo é uma forma de discutir o 
potencial de consumo da pornografia gay no contemporâneo.
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PREFÁCIO

Lembro que anos atrás, em meus estudos sobre cultura midiática 
popular, como ficção científica e quadrinhos, encontrei um questionamento 
do psicanalista Chaim Samuel Katz que até hoje ressoa em meu cora-
ção: como falar do prazer?  No contexto da questão, Katz criticava as leituras 
marxistas e semiológicas dos quadrinhos que reduziam esse objeto do prazer 
a conceitos abstratos como ideologia e mito. Nas palavras de Chaim, essas 
leituras “sufocam o gibi, processam-no como um material que antes mesmo 
de surgir já estivesse totalmente explicado e imbricado no seu sistema prévio 
de explicação” (Katz, 1973, p. 10; grifos do autor). Pode então, o prazer, falar? 
Ou ele somente pode falar por meio da teoria; portanto, não pode? 

O autor fala do prazer. Fala sobre culturas gays, masculinidades, con-
sumo de imagens, pornografias, vídeos, fotografias, peças publicitárias. Fala 
sobre imagens que educam nossos olhares, que nos ensinam sobre prazer 
e desejo. E fala prazerosamente, acompanhado de personagens filosóficas 
que ele foi encontrar justamente nos quadrinhos: Delírio/Deleite e Desejo, 
de Sandman. Mesmo que embasado em um referencial diversificado (em 
um carnaval de teorias, eu diria), como Foucault, teoria queer e fenomeno-
logia, seus principais guias não possuem a chancela da academia, mas do 
gosto popular – e não deveria ser assim, se falamos do prazer?

O autor tenta responder como as representações da pornografia gay 
implicam nas práticas sexuais entre homens. Digo “tentar” não como juízo, 
mas porque “tentar” é mais gostoso. Tentar é como tatear, contornar o objeto 
com as mãos, e não enquadrá-lo em um ponto de vista. O autor não busca 
confirmar hipóteses, ter certeza daquilo que acredita que está vendo. Ele 
confia em suas mãos, em seu tato como pesquisador. É impossível enganar 
as mãos: elas podem não saber o que estão tocando, mas sabem que estão 
tocando algo. Com um toque, desfazemos fantasmas e ilusões teóricas: sen-
timos a materialidade dos discursos, compreendemos finalmente por que e 
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por onde somos penetrados pelos discursos. As mãos também nos ensinam 
que o sujeito está vivo, mas como carne do mundo. Quando tocamos ou 
tocamos uma, tocamos e somos tocados. A masturbação surge como orien-
tação metodológica: o pesquisador é sujeito/objeto, delírio/deleite. 

O autor não tem uma hipótese, mas um palpite. O que palpita em seu 
coração são as pedagogias pornográficas, ou seja, imagens que se constituem 
como ensinamentos sobre prazer e desejo. Ele sabe que o olhar jamais é ino-
cente; as imagens ensinam e incitam o olhar em uma história, uma cultura, 
um inconsciente. Enquanto design do prazer, as imagens programam o olhar 
– para citar um teórico da comunicação que passeia por estas páginas, Vilém 
Flusser. Por outro lado, penso aqui nesta definição inusitada, “fora do texto”, 
que Derrida faz da experiência: “trata-se da viagem não programável, da 
viagem cuja cartografia não é desenhável, de uma viagem sem design, de uma 
viagem sem desígnio, sem meta e sem horizonte. A experiência, a meu ver, 
seria exatamente isso” (Derrida, 2012, p. 80). Se o olhar jamais é inocente, 
ele também não é para sempre pervertido. Ao contrário do ditado popular, 
podemos colocar os olhos onde não somos chamados (ou melhor, interpela-
dos). E quando fazemos isso, olhamos para o vazio, sem design, sem desígnio, 
sem discurso. Isto é inadmissível para a máquina farmacopornográfica, saber 
que ainda existem furos, vazios, em sua cartografia do corpo. O que a pes-
quisa do autor faz é rodear prazerosamente por esses furos.

Rodolfo Rorato Londero, 13 de julho de 2019.
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APRESENTAÇÃO

O livro Pedagogias pornográficas: sexualidades e representações 
midiáticas, escrito por Samilo Takara, faz uma instigante análise sobre cul-
turas gays e masculinidades nos artefatos midiáticos. Sua questão é: De que 
modo as representações pornográficas gays sugerem práticas sexuais entre 
homens? Para responder a esta questão, o autor recorre à análise midiá-
tica sobre as imagens pornográficas, especialmente relacionadas aos corpos 
masculinos gays, problematizando as representações midiáticas da porno-
grafia que vendem corpos e as práticas de desejo, instigando o consumo. 
Assim, as imagens pornográficas exercem pedagogias ao ensinar como 
desejar e sentir prazer. Nessas representações, o corpo é um território da 
cultura visibilizado nas imagens midiáticas que ensinam como “usar, estar 
e agir como corpo”. 

Em Cultura e representação, Stuart Hall se utiliza da abordagem 
semiótica ou ciência dos signos e da abordagem discursiva para explicar como 
funciona a cultura e a representação. O estudo da cultura é atravessado pelas 
representações simbólicas, visuais, culturais, sociais, econômicas e políticas 
que dão sentido ao nosso mapa mental ou nosso repertório cultural. Os 
significados são produzidos e compartilhados por meio da linguagem que 
“opera como um sistema representacional” (Hall, 2016, p. 18), construindo 
a nossa identidade no “circuito cultural” que entrecruzam representação, 
regulação, produção e consumo. Ao me identificar com um sistema de 
representação e linguagem, do qual compartilho os mesmos conceitos, 
ideias, sentimentos, emoções que dão sentido à minha forma de ver, sentir 
e ser no mundo, sinto-me pertencente a uma cultura. Dessa forma, “a abor-
dagem semiótica fornece um método para analisar como as representações 
visuais carregam sentido” (Hall, 2016, p. 76). 
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A abordagem discursiva vai além da abordagem semiótica, con-
centrando-se nas “consequências da representação”, ou seja, “como o 
conhecimento elaborado por determinado discurso se relaciona com o 
poder, regula condutas, inventa ou constrói identidades e subjetividades” 
(Hall, 2016, p. 27). O discurso produz o conhecimento. Com base em Fou-
cault, Hall explica que as relações sexuais sempre existiram, mas o discurso 
produz a sexualidade, a homossexualidade, as instituições que normatizam 
as leis, a moral, a medicina e a perversidade sexual. Assim, o discurso do 
poder pode também mudar a lei, a moral e a subjetividade.  

Os discursos das mensagens e imagens em movimento produzem re-
presentações e subjetividades de forma massiva, quando viralizadas na 
sociedade contemporânea. A partir de meados do século XX ocorre 
uma virada cultural ou virada linguística, com a expansão da diversi-
dade cultural exibidas nas mídias em nível global, um fenômeno que 
denomino de era midiática. “Os meios de produção, circulação e troca 
cultural, em particular, têm se expandido, através das tecnologias e da 
revolução da informação” (Hall, 1997, p. 17). 

As revoluções culturais em escala global, no final do século XX, inter-
pelam a visão social estreita das elites e impactam na cultura global 
“em seu caráter democrático e popular”, ao produzir transformações 
culturais. As mídias permitem divulgar as produções culturais globais, 
aproximar pessoas, produzir assuntos e até transformar as subjetivida-
des, desorganizando e deslocando as culturas do cotidiano popular. As-
sim, a identidade e a subjetividade não são fixas, pois convivemos com 
novos sistemas ou códigos de significação para interpretar e dar sentido 
as ações culturais e regular as ações humanas.  

Neste contexto, a indústria cultural tornara-se um negócio altamen-
te lucrativo com os altos índices de audiência, conquistados por meio 
da sedução proporcionada pelas representações visuais endereçadas ao 
público. “A visão humana capta a imagem/mensagem e manda para o 
cérebro. Por isso, o olhar é o sentido humano mais explorado e cobiçado 
pelos especialistas da sedução que organizam as imagens [...]” (Teruya, 
2006, p. 57).  
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Isso significa que os nossos olhos, ouvidos, olfato, tato e paladar levam 
para o cérebro as imagens, os sons e as representações que incitam as 
nossas percepções sensoriais de prazer, de desejo, de sexo e também 
de repulsa, aversão ou ódio nos casos de homofobia e misoginia, que 
são percepções em consonância com o repertório cultural do indi-
víduo. Por isso, a abordagem discursiva, na perspectiva foucaultiana, 
é relevante para compreender como o sujeito é constituído em sua 
identidade e subjetividade, das quais foram produzidas por uma or-
dem do discurso. 

Nessa perspectiva, a produção da pornografia, historicamente, seduziu 
o público que busca a sensação de prazer e desejo por meio das imagens 
do erotismo. As representações de corpos nus e de sexo na antiguidade 
eram inscritas em pinturas, esculturas, gravuras, livros, fotografias, artes 
dramáticas, filmes, cinema, vídeos e, atualmente, na internet, visualiza-
das nos dispositivos midiáticos online.

Dessa maneira, Samilo Takara faz uma análise cultural ao narrar as 
representações simbólicas e midiáticas da pornografia que sugerem prazer 
e desejo ao exibir imagens de felicidade e de corpos satisfeitos para incitar o 
consumo. Analisa a sociedade do cansaço, da transparência, do desempenho 
e do esgotamento que ativa as nossas percepções sobre as relações de poder 
que permeiam as representações culturais, sociais, econômicas e políticas. 
Assim, o livro problematiza a aprendizagem sobre sexo e sexualidade por 
meio da pornografia, pois são produções industriais que se limitam a expor 
o ato sexual, sugerindo prazer, desejo e delírio nas imagens destinadas para 
um consumo que gera lucro. 

As pedagogias pornográficas do cinema provocam o desejo sexual do 
público diante do sexo explícito, mas hoje qualquer pessoa pode transar, 
ou exibir o corpo nu diante das câmeras de um celular e mostrar simul-
taneamente à outra pessoa por meio da internet. Mesmo assim, o tema 
sexualidade ainda é polêmico e causa rejeição nas escolas, nas famílias 
e na sociedade, porque há uma parcela da população que trata a sexua-
lidade como algo obsceno, “inscrito nos padrões morais e culturais de 
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um grupo”; consequentemente, presenciamos um desconhecimento em 
torno das questões de gênero e sexualidade, com a ausência de educação 
sexual no currículo escolar. 

Teresa Kazuko Teruya, 13 de setembro de 2020.
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INTRODUÇÃO

Este livro problematiza as relações estéticas entre imagens e lingua-
gens disseminadas no contexto contemporâneo. A proposta perpassa as 
dimensões das culturas gays, das masculinidades, do consumo de imagens 
e das possibilidades de interpretação de artefatos midiáticos como foto-
grafias, vídeos, curtas, filmes e peças publicitárias. As imagens incitam e 
excitam os olhares para os corpos masculinos e a produção de sentidos e 
significados na cultura gay contemporânea.

Compreendo que as relações com a imagem são imprescindíveis para 
o desenvolvimento das interpretações da história, da cultura e das formas 
de pensar. A humanidade constituiu suas apreciações estéticas, as possibili-
dades de ser, estar e agir e as formas de se relacionar em diferentes contextos 
utilizando as imagens. Desse modo, a disseminação e a pluralização de pos-
sibilidades de produção, disseminação e consumo das imagens também se 
tornaram potenciais objetos/reflexos de estar em contato com formas de 
perceber o mundo, como o caso da pornografia.

Inspirado pela ideia da pensadora Susan Sontag (2003), em sua obra 
A dor diante dos outros, que analisa as imagens de sofrimento, penso que o 
prazer se investe nas relações estéticas entre a imagem e o/a interlocutor/a, 
constituindo também uma dimensão estética. O erotismo constrói-se na 
relação de visibilidade que nos insere, por meio das imagens, em uma per-
cepção de mundo (Bataille, 1987). O desejo que excita diante das imagens 
é produzido pela iluminação, pelo enquadramento, pelo corpo represen-
tado e todas as possibilidades que a cena oferece. Essas condições de uma 
apreciação estética e erótica perpassam campos que são pertinentes para 
esta leitura descritiva que se embasa na Fenomenologia da Percepção, dis-
cutida por Maurice Merleau-Ponty (1999, 2015), nas interpretações das 
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emoções de Robert Solomon (2015) e Georges Didi-Huberman (2016) 
e nas analíticas dessa relação entre percepção, emoção e sentido discutidas 
por Ciro Marcondes Filho (2007) e Hans Gumbrecht (2010). 

Com base na percepção de Sontag (2003) da capacidade que as ima-
gens têm em nos afetar e, ao mesmo tempo, da banalização que as fotos 
de guerra produzem em certas sensibilidades, sinto-me curioso. Como as 
imagens sensuais, eróticas e pornográficas ensinam acerca da representação 
do sexo? Essa questão oferece uma dimensão da imagem e de seus usos 
contemporâneos. Assim, compreendo que a imagem fotográfica e o vídeo, 
os modos de usar essas imagens na pornografia participam também de um 
modo de selecionar e organizar o mundo. Sontag (2003, p. 42) explica que 
“[...] fotografar é enquadrar, e enquadrar é excluir”.

Entre as diferentes produções estéticas e imagéticas contempo-
râneas, o corpo tornou-se um objeto que interessa diferentes produções 
comunicacionais como as peças publicitárias, as fotografias de moda, as 
peças artísticas, as pornografias e as diferentes estratégias de admiração do 
corpo nas sociedades contemporâneas. Ao mesmo tempo, o corpo é cada 
vez mais avaliado, medido, analisado, exigido, treinado, domesticado pelas 
construções de ideais de beleza que orientam modos de tornear e de fazer 
os corpos serem avaliados em determinados padrões estéticos.

Com as alterações dos suportes midiáticos e a pluralização dos dis-
positivos que permitem produzir, disseminar e consumir percepções dos 
corpos, inclusive, daqueles marcados por signos da masculinidade e gays, 
outras visualidades e significações circulam no contexto contemporâneo. 
Capturados por câmeras digitais de notebooks, celulares, câmeras digitais 
e outros dispositivos, essas imagens são orientadas para que incitem e exci-
tem os olhares e os corpos no intuito de produzir formas de prazer e desejo. 
As imagens são artefatos construídos para gerar relações com os espectado-
res e consumidores. Uma dessas relações é a de aprendizagem.

Ensinado pelas peças publicitárias e pelas imagens pornográficas, 
percebo as imagens como anteparos para a construção de visualidades 
acerca dos corpos masculinos gays. As imagens têm contribuído nas for-
mulações de percepções acerca do meu corpo e de outros que incitam a 
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produzir desejos e prazeres a determinadas formas de ser, estar e agir. O 
desejo e o prazer localizam e são localizados nas imagens publicitárias e 
pornográficas, formulam leituras e indicam ícones da masculinidade gay 
que vigora no contemporâneo, sugerindo uma “hipertrofia do olhar” (Le 
Breton, 2016, p. 53).

As imagens constituem, indicam, incitam, excitam formas de ser, 
estar e agir. Em uma cultura produzida e disseminada pelas imagens, o 
consumo destas e as possibilidades de problematizar como o desejo enseja 
formas de localizar-se como homossexual no mundo, o consumo e a dis-
seminação de imagens possibilita a crítica e a criatividade que interpelam 
as percepções das culturas gays contemporâneas. “É da natureza da imagi-
nação pornográfica preferir convenções acabadas de personagens, cenário 
e ação. A pornografia é um teatro de tipos, não de indivíduos” (Sontag, 
2015, p. 61). Problematizar como esses tipos constituem nosso imaginário 
e alimentam nossas relações com as percepções de corpo, prazer e desejo 
é uma forma de discutir o potencial de consumo da pornografia gay no 
contemporâneo.

Assim, observando as possibilidades de pensar a imagem como uma 
forma de disseminação de práticas de visualidade que incidem sobre as 
percepções e perspectivas que educam acerca do desejo, do prazer e da 
corporalidade de homens gays pela publicidade e pela pornografia contem-
porâneas, desenvolvo esta discussão movido pela questão norteadora: De 
que modo as representações pornográficas gays sugerem uma performance 
nas práticas sexuais entre homens? Assim, compreende-se que as imagens 
constituem ensinamentos acerca dos modos de desejar e sentir prazer que 
investem os corpos masculinos gays: pedagogias pornográficas.

As práticas comunicacionais contribuem nas constituições das for-
mas de ser, agir e estar no mundo. Ao olhar para as estratégias que tecem as 
peças publicitárias, as imagens produzem as apreensões das relações sociais, 
culturais, econômicas, políticas e incitam desejos, representações e formu-
lam as práticas do olhar. Percebo que uma das dinâmicas que inserem os 
sujeitos no mundo são as relações com as imagens, os discursos, as práticas 
e as significações que localizam os desejos, os prazeres, as dores e os medos. 
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Estar no mundo, sentir-se e ser – mesmo que provisoriamente, por 
localização e por identificação – remetem a práticas de significação que 
envolvem as imagens produzidas e disseminadas pelas mídias. Desse modo, 
percebo que o desejo produzido pelas imagens fotográficas, audiovisuais e 
cinematográficas também se relacionam às formas de prazer sexual, erótico 
e estético que envolvem a produção imagética de peças publicitárias.

Consumo e desejo no contemporâneo estão entremeando percepções 
identitárias que são evocadas pelas imagens. O erotismo indica que a sexua-
lidade também está entremeada por produções e representações que tecem 
as formas como desejamos. O olhar tem guiado as formas de produzir e de 
entender o desejo e o prazer. A publicidade como material comunicacional 
tem significado as relações interpessoais. 

Academias de ginástica, técnicas estéticas, produtos de suplemen-
tação, aulas de artes marciais, técnicas milenares de autoconhecimento e 
outras diferentes estratégias utilizadas têm por foco o corpo, a imagem e 
a percepção de si nos espaços midiáticos. Soares (2015) analisa os pro-
cedimentos que interferem na produção de discurso acerca de modos de 
constituir como sujeito e, assim, somos produzidos e constituímos relações 
com os ideais imagéticos que a mídia dissemina sobre os outros e nós.

A imagem constrói referências que nos oferecem percepções de 
prazer da visão, do desejo e do erotismo constituídos nas sociedades oci-
dentais contemporâneas. As representações participam do direcionamento 
de práticas políticas, sociais, culturais, econômicas, estéticas e eróticas. O 
prazer também é visual e as estratégias publicitárias e pornográficas incitam 
e excitam relações entre a visualidade e o corpo. A imagem excita, evoca e 
provoca o prazer, mas, ao mesmo tempo, o olhar elucida, apresenta e indica 
um sujeito que olha. “O olho é sem inocência, ele chega às coisas com uma 
história, uma cultura, um inconsciente” (Le Breton, 2016, p. 93).

Se isto acontece em questões de significação da sociedade contem-
porânea é porque a Comunicação Social e, em específico, as imagens e as 
visualidades que sugerem formas de desejar e de ter prazer instituem sen-
tido sobre os corpos. A sociabilidade é produzida nas imagens. O prazer está 
relacionado às estéticas em diferentes momentos culturais e políticos que 
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indicam, cientificamente, preocupações de ordens teóricas e metodológi-
cas. A ciência, como campo de desestruturação e reestruturação de saberes, 
valores e sentidos, oferece condições de explorar, de percorrer trajetos e de 
incitar questionamentos acerca de como o erotismo, o prazer e a sexuali-
dade são projeções que anteparam nas imagens.

A imagem me afeta. Sexo, prazer e desejo enredam minhas percep-
ções do que vejo. Aliás, ver seria uma forma de ter prazer. A publicidade 
incitou-me as percepções sensoriais. O olhar educa e é educado pelas ima-
gens. Produzir percepções, sensações e perceber a excitação das imagens 
publicitárias e pornográficas são modos de perceber como sujeitos que os 
entrelaçamentos entre prazer e visualidade provocam percepções estéticas 
do mundo. Estética como forma de apreciação e também como forma de 
tessitura. Ao entender que “[...] o corpo é uma medida do mundo [...]” (Le 
Breton, 2016, p. 25), também percebo como ensina o antropólogo que “[v]
er não é uma filmagem, mas uma aprendizagem” (Le Breton, 2016, p. 84).

Tecido visual, as publicidades e as pornografias enredam os cor-
pos masculinos e nos educam para o prazer que deriva da apreciação de 
determinados corpos e corporificações. Desejo como falta e prazer como 
incitação parecem similares nesse processo de concepção dos corpos publi-
cizados e erotizados na mídia. Excitar, consumir e produzir-se como sujeito 
de consumo e prazer compõem um nó estético. Publicidade e pornografia 
vendem os corpos e as práticas de desejo. Visibilidades que precisam ser 
problematizadas, entretanto, indicam o processo constitutivo das subjetivi-
dades contemporâneas. A imagem excita o consumo.

Desse modo, traça-se o objetivo geral deste estudo como: investigar 
as relações entre corpo, consumo e sexualidades em pornografias gays. Para 
alcançar tal posição, apresento os conceitos de corpo e masculinidades em 
objetos publicitários e pornográficos; discuto as relações entre Publicidade 
e Pornografia na constituição entre mídia, sexualidade e culturas e ques-
tiono as imagens pornográficas como dispositivos pedagógicos midiáticos 
que incitam as relações entre prazer, desejo e consumo.

Fischer (2001, p. 587) explica que são dispositivos pedagógicos da 
mídia os produtos midiáticos que apresentam formas de compreender, 
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viver, agir e ser e que aparecem em diferentes produtos da mídia como 
condutas que localizam práticas sociais. Desse modo, os discursos 
midiáticos seriam engendrados por práticas sociais de significação que 
inscrevem a intimidade e as posições de sujeito em modos de se comportar 
e geram, “a partir do constante apelo à exposição da intimidade que, nesse 
processo, torna-se pública”. Ser, em nossas sociedades midiatizadas, é estar 
visível.

Compreendendo esse trajeto, é necessário avisar que, neste estudo, 
compreende-se o corpo constituído nas práticas sociais, políticas, culturais, 
religiosas, éticas e estéticas. Em diferentes momentos, o corpo tornou-se 
uma possibilidade de formar relações e desenvolver significações e sentidos. 
As noções de corpo, de beleza e de prazer produzem experiências eróticas. 
Assim, “[...] o filme pornográfico convida a tudo ver; em imagens amplia-
das ele faz do espectador um voyeur, olhos alucinados, colados aos órgãos 
genitais dos atores, exceto para a ejaculação do homem, único licor corporal 
a ter uma dignidade [...]” (Le Breton, 2016, p. 82).

Ao entender o lugar do mundo em que estou, também vislumbro 
que “[...] toda consciência é consciência de algo” (Merleau-Ponty, 1999, p. 
26). Na aproximação com essa localização, Merleau-Ponty (1999, p. 14) nos 
avisa que “[...] o mundo é aquilo que nós percebemos”. A sexualidade é uma 
forma de estar no mundo, de encarnar-se a ele. Presentificação. Ou, como 
nos diz Gumbrecht (2010) uma forma de perceber-se encarnado no mundo 
é o ato de penetrá-lo e/ou ser penetrado por ele.

Nesse inesgotável mundo (Merleau-Ponty, 1999, p. 18, grifo do 
autor), estamos “condenados ao sentido”, entretanto, as intersecções entre as 
experiências que tenho, a relação com o outro e com as formas do mundo 
sugerem que não se está em busca da pureza. Arrebatado e constituidor, 
localizo o corpo entre as experiências capazes de tornarem-se conscientes 
e aquelas que jamais têm uma significação fechada, aquelas que sugerem o 
contínuo deslocar como espaços para a transformação.

Pensar essas relações que constituem os corpos é também discutir 
formas de lidar com as expressões, as sensações e as visibilidades. Situo 
o corpo nesta primeira possibilidade alinhavada às contribuições de Le 
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Breton (2016), por entender esta experiência como produzida e produtiva 
nas formas de estar, agir e ser. O corpo é entendido como um território da 
cultura e permeado pela publicidade, pelas imagens midiáticas, pela por-
nografia, pela arte, pelas formas múltiplas de usar, estar e agir como corpo. 
Assim, entendo o corpo como contribuição dos espaços, dos tempos, das 
experiências e das vivências que se constituem e se localizam.

Esse produto/produtor – aqui poderíamos pensar na metáfora com 
a arte – um modelo e matéria-prima das obras humanas é um produto de 
relações que tecem formas de estar, ser e agir como corpo. A experiência de 
constituir, tornar-se e agir nas possibilidades corporais estão entremeadas 
às estéticas e ao processo de consumo que envolvem as práticas contempo-
râneas. As experiências oferecem consciência – o espelho que nos localiza, 
o cadáver como matéria sem vida e o amor, como experimento de sensa-
ções e prazeres que localizam as texturas no corpo – são mediadas também 
pelas tecnologias de informação e comunicação, ofertadas e consumidas nas 
lógicas dos produtos midiáticos que constituem as experiências corporais 
(Foucault, 2010).

O corpo estrutura a relação com o mundo. As mídias, como espaços 
de transmissão, localização e distribuição de conteúdos, sugerem um “sonho 
de onipresença”; entretanto, essa potencialidade não corrobora a presença, 
mas uma aceleração tempo/espaço que ignora demandas da corporalidade 
para um sistema de produção em fluxo. Produzir torna-se a demanda de 
tudo. “Estamos ‘disponíveis’ – estar ‘disponível’ é estar em modo de ‘mobili-
zação geral’ – para chamadas de trabalho quando saímos em um programa” 
(Gumbrecht, 2010, p. 171-172).

A sexualidade também está a serviço da produção. “A interpelação 
não é só performativa. Seus efeitos são prostéticos: faz corpos” (Preciado, 
2014, p. 130). Preciado, (2014) em seu manifesto contrassexual, nos convida 
a incorporar, assumir o corpo e suas potencialidades protéticas. O corpo 
como percepto, como engajamento emocional e para além dos sentidos. 
Essa busca faz-se das práticas de ressignificação da sexualidade gay como 
espaço de visualidade, para espaço de presentificação. É necessária a pre-
sença para ler o sentido (Gumbrecht, 2010).
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Desse modo, ao olhar para a pornografia, tal como explica Gregori 
(2016, p. 31), estamos diante de materiais “[...] produzidos no âmbito do 
mercado, visando lucro imediato, envoltos numa aura de vulgaridade e 
desrespeito a direitos. Assim, o erotismo corresponderia às indagações eru-
ditas, e a pornografia, ao mundo mercantilizado e massificado”. Olhar para 
a exposição de imagens de corpos em contato sexual também é interagir 
com perspectivas de signos que instituem sentidos acerca das formas de 
construção da sexualidade.

O masculino e o desempenho sexual das masculinidades nos enre-
dos pornográficos gays são compreensões culturais que interessam neste 
estudo. O processo de levantar as percepções e emoções que constituem os 
significados dos corpos masculinos excitam, além dos órgãos e dos dese-
jos dos espectadores, formas de ser e agir. Esses artefatos midiáticos, por 
meio do olhar e do som, sugerem para os corpos espectadores como agir, 
que performances são exigidas e como pode ser encarnada nas práticas 
sociais, culturais, perceptivas e emocionais que indicam as formas de atuar 
no mundo.

No processo de desenvolvimento desta empreitada descritiva que 
avalia o fenômeno, opta-se por compreender que os sentidos constroem 
minha percepção sobre o mundo. Em confusão, por vezes, assumo o que 
conheço por natural, real e verdadeiro. Se me entendo como sujeito em 
uma prática de significação, a constituição das relações está no primado 
do que Gumbrecht (2010) entendeu por efeitos de sentido. Desse modo, 
a ciência, a religião, as práticas culturais, sociais, econômicas e políticas 
conferem à significação um primado de consciência acerca do mundo. 
Entretanto, diante de um impasse epistemológico ao localizar-me como 
sujeito, entendo necessário mobilizar diferentes perspectivas teóricas e con-
ceituais. Próximo de Merleau-Ponty (1999, 2015) e das discussões por ele 
estabelecidas, faz sentido compreender que os corpos são encarnados no 
mundo. Como carne-do-mundo, a percepção funda uma relação subjetiva e 
objetiva com o que o sentido sugere ser a realidade.

Para pensar tais elementos – e aqui faço um movimento desconfiado 
e, quem sabe, até sem confiança, porque o sentido é a orientação dessas 
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impressões – sugiro uma tática metodológica para a análise de imagens 
que é uma forma de localização espaço-temporal nas relações estabelecidas 
entre significação, emoção e percepção. Sugiro a aproximação das grades 
metodológicas qualitativas que suscitam um tipo de abordagem: explorató-
ria, descritiva ou explicativa (Gil, 2002; Severino, 2008).

Os estudos exploratórios têm por objetivo aproximar os pesquisado-
res dos campos de estudos, dos objetos e das perspectivas que são abordadas 
na prática de pesquisa. Ao aproximar-me do objeto ou do campo, também 
tenho a oportunidade de descrever os fenômenos que são apreendidos por 
diferentes estratégias, técnicas e métodos. Os estudos descritivos delineiam 
o campo científico e sugerem os caminhos percorridos pelos pesquisadores. 
Em última etapa, existem estudos explicativos, que depois de sondarem e 
descreverem objetos, teorias e percepções da realidade, se preocupam em 
localizar conhecimentos, estabelecer explicações e sugerir indicações cien-
tíficas acerca da realidade apreendida (Gil, 2002; Severino, 2008).

Neste estudo, percorro como uma estratégia exploratória; entretanto, 
esses movimentos inspiram a pensar acerca das relações entre percepção, 
emoção e significação. Utilizo da estratégia metafórica para pensar que 
explorar é tatear, ver, cheirar, ouvir e gostar. Do mesmo modo, descrever é 
um movimento que parte de como, afetados por algo ou alguém, sentimos 
emocionalmente aquilo que descrevemos. Também é possível entender que, 
ao conseguir explicar algo, estou diante de uma significação, uma possibili-
dade de dar sentido ao mundo.

Desse modo, inspirado por essa metáfora, proponho uma tática 
metodológica que utiliza esses procedimentos de leitura do mundo em 
aspectos da percepção, da emoção e do sentido. Denomino, então, de modo 
preliminar, esta provocação metodológica como filtros – uma inspiração 
que vem de uma das paixões que tenho: o café – que precisa de procedi-
mentos para a preparação, mas que envolve percepção, descrição e sentidos. 
Atento ao funcionamento do filtro, este permite que o pó não se misture 
ao café coado, ao que é experimentado no tomar o café. Vou manter essa 
estratégia da metáfora para pensar que o café pronto, esse que bebericamos 
enquanto escrevemos um texto, é a significação do mundo.
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O calor, o pó e a água são condições para essa elaboração, assim 
como o filtro. A qualidade deste último é separação. Aqui, talvez, seja o 
discernimento do que significamos do mundo, mas que não é puramente 
cognitivo, racional, verificável a partir de pressupostos teóricos, mas per-
passa o emocional e o sensorial como condições de entendimento. Sugiro o 
movimento de pegar o café e tentar encontrar nele o que ficou da água, do 
pó e do ato do filtro. O produto café bebível é a significação, a consciência 
desenvolvida. O que ficou de afetos, de emoções, de sensações e percepções 
do mundo? Uma pergunta que, capciosamente, nos ajuda a construir nosso 
problema de pesquisa.

De que modo as representações pornográficas gays sugerem práticas 
sexuais entre homens? Faço a explicação ainda no campo metafórico – tal-
vez porque, neste momento, apenas a metáfora parece ser um movimento 
auxiliar nesse empreendimento – o café passado está para a produção por-
nográfica, assim como os ingredientes que o preparam para nosso contato 
com o mundo sexual, o prazer e o desejo, nas práticas de significação do 
mundo.

Assim, em um movimento exploratório, embasado por uma dinâ-
mica de pesquisa qualitativa, intentamos, a partir dos sentidos expressos 
nesses artefatos midiáticos, passar pelas emoções e pelas percepções que a 
pornografia nos sugere, para voltar ao sentido de outros modos. “Ver não é 
uma filmagem, mas uma aprendizagem” (Le Breton, 2016, p. 84). Diante 
deste pressuposto do antropólogo, e da ideia que ele incita de que “[t]oda 
visão é interpretação” (Le Breton, 2016, p. 94), sugerimos que o contato 
com o mundo se dá pela percepção, tal como explica Merleau-Ponty (1999, 
2015).  Entretanto, os contatos são mediados por diferentes afetos – emo-
ções no sentido de Didi-Huberman (2016) – como aquilo que nos coloca 
em movimento.

Embora a emoção não diga ‘eu’, como nos ensina Didi-Huberman 
(2016), ela constitui nossas relações subjetivas, bem como a percepção e os 
significados. Ou seja, existem fatores emocionais nas concepções de mundo 
que empregamos de forma racional, discursiva e simbólica. Entretanto, 
entender esse movimento de filtragem que permite o contato com o mundo 
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e nos sugere relações acerca do que percebemos, do que nos move e do que 
damos significação são relações não naturais e estabelecidas de forma sim-
ples e lógica, mas produções que nos colocam em dinâmicas interpretativas.

Nosso objetivo nesta empreitada metodológica não é dizer que toda 
racionalidade é fruto de percepções e de emoções, mas que existem resí-
duos, produtos, dejetos desse processo de apreensão do mundo. Entendo, 
talvez pela via dessa perspectiva, que a constituição de leituras se faz da 
significação para a percepção, passando pela emoção e, ao mesmo tempo, 
tentando aproximarmo-nos desses elementos que indicam e incitam for-
mas de localizar-se no mundo.

Assim, nesse processo de forjar táticas para tocar nestes campos de 
significação, tentando – mesmo de forma limitada – sentir as emoções e 
as percepções que corroboram para entender os objetos midiáticos por-
nográficos no empreendimento de entender as produtividades e os limites 
desses artefatos na constituição de nossas relações com o desejo e o prazer, 
a imagem é nosso objeto de estudo, mas, ao mesmo tempo, nossa relação de 
percepção e emoção também estão sob investigação.

Desse modo, existem três filtros específicos: o percepto, o afecto e 
o signo. Vou denominá-los desse modo, mas existe um quarto filtro que 
precisa ser adequado à leitura desse material: o eu. Essa consciência segue a 
ideia de uma experiência refletida. Desse modo, toda descrição desse mate-
rial passa por uma localização de si no processo de constituição das práticas 
analíticas.

Esses filtros são engajamentos explicativos que corroboram para o 
desenvolvimento das leituras desse projeto. Em um primeiro momento, 
ainda estou delineando aspectos e possibilidades para oportunizar uma lei-
tura acerca dos artefatos midiáticos, seus sentidos, as emoções e percepções 
decorrentes. Desse modo, opta-se por um estudo que Gil (2002, p. 136) 
denomina de pesquisa fenomenológica. Para o autor, esta pesquisa insere-
-se na problematização das experiências vividas “no dia a dia das pessoas”.

Desse modo, pensar que a pornografia é uma indústria/atividade 
que é consumida no cotidiano, auxilia uma proposta investigativa dessa lei-
tura social e cultural que problematizo na percepção desse fenômeno que 
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mostram por meio das percepções e das experiências dos sujeitos que “se 
expressa em sentimentos, crenças, aspirações e temores” (Gil, 2002, p. 136).

Problematizar as experiências em relação às cenas, às ordens e ao 
consumo de material pornográfico pode ser visibilizado na leitura dessa 
realidade por diferentes formatos. O objetivo não é um olhar específico 
sobre um grupo de pessoas organizadas geográfica ou temporalmente, mas 
da percepção desse consumo de forma aberta e problematizável. Assim, 
estimulado pela proposta exploratória e descritiva, coloco-me na posição de 
analista das pornografias gays com as quais entro em contato.

Este livro é fruto da realização do estágio de Pós-Doutorado no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual 
de Londrina entre os anos de 2017 a 2019, sob a supervisão do professor 
doutor Rodolfo Rorato Londero. Assim, as discussões que estão inscritas 
nessas provocações são fruto das problemáticas que encontro no decorrer 
desse percurso formativo.



1. ENTRE DELEITE E DELÍRIO: DESEJO

Argumentar acerca de pontos de vista exige que a explicação utilize 
de artifícios para situar aquele que lê nas lógicas daquele que escreve. Desde 
os primórdios, narrativas, histórias e modos de pensar foram colocados em 
uma ordem para nos localizar nos sentidos que atribuímos ao mundo. Flus-
ser (2007, p. 90) explica que utilizamos a linguagem e a tornamos uma 
segunda natureza para encobrirmos a primeira natureza – “[...] a brutal 
falta de sentido de uma vida condenada à morte” – com um véu de signi-
ficados. Essa estratégia foi uma forma que encontramos de tentar evitar a 
angústia que precede o fim.

Em diferentes momentos, constituíram-se narrativas para explicar 
nossas relações com o mundo, com os outros e com quem somos. Fazemos 
isso ainda hoje. Antes, a mitologia estava a serviço dos primeiros povos 
para explicar fenômenos, práticas, relações e para situar uma ritualística 
como sagrada. Os mitos explicam formas de viver. Não diferente disso, a 
ciência hoje também constitui valores, formas de crença e explicações para 
que possamos fugir dessa angústia que é a espera pela morte. Não só cria-
mos relações com esses significados, como também explicamos o mundo 
por categorias fundantes inventadas por nós: tempo e espaço. Para que a 
história faça sentido – o nosso, é claro –, a narrativa é instituída utilizando 
elementos de localização nessas estruturas; entretanto, como nos avisa Ser-
res (2005, p. 13), nossa história é “a ilusão da rosa em relação ao jardineiro”. 

Os fluxos de tempo são diferentes. Como vestimos o mundo de lin-
guagem, também instauramos sobre todas as coisas medidas e referências 
construídas. Assim, a rosa, para nós, é efêmera, mas pela percepção dessa 
flor, o jardineiro é eterno. Caminhar com essas indicações de Serres (2005, 
p. 126) também ajuda a entender o quanto somos esboçados, produzidos, 
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constituídos e constituintes, produtores e artesãos dos traços que nos auxi-
liam a nos localizar no mundo, ou seja, as culturas “esboçam nossos acasos 
pelo menos tanto quanto nossos pertencimentos”. 

Ao optar por uma forma de traçar modos de pensar a relação entre 
Comunicação, Sentido, Emoção e Percepção, escolhi traçar uma narrativa 
mitológica na qual me valho de personagens desenvolvidos por Gaiman 
(1991) para contar sobre como lidamos com a sexualidade neste tempo e, 
desse modo, explicar a constituição de uma sexualidade pornografada pelos 
corpos de homens gays dispostos nas redes e em nossas relações de signifi-
cação acerca do sexo, do corpo, do desejo e do prazer.

Opto por não tratar como sinônimos desejo e prazer. Por outro 
caminho, retomo uma discussão feita por Deleuze (1994) acerca da discor-
dância dele e de Foucault sobre os termos, porque o primeiro compreende 
o desejo como potência produtiva, aquilo que produz; e o segundo dizia não 
conseguir compreender do mesmo modo porque remetia à leitura freudiana 
de desejo como falta. Assim, Foucault opta por denominar de prazer o que 
Deleuze chama de desejo. Entretanto, não são sinônimos.

Foucault (2014) utiliza o prazer como uma dimensão que necessita 
ser integrada à nossa cultura. Ele compreende que tratamos da dimensão do 
desejo e, em diferentes momentos na história da saúde, a medicina e a psi-
quiatria tratam de discussões acerca da liberação do desejo. Foucault (2014, 
p. 254) diz que “devemos criar prazeres novos. Então, talvez, o desejo siga”.

Concordar com Foucault (2014) também é reconhecer esse limite 
das relações de prazer e desejo. Desse modo, recorro à mitologia de Gaiman 
(1991) para contar um pouco sobre como nós temos outras representações 
possíveis dessas dimensões humanas ou, como explica Teixeira (2005, p. 
192), esses “entes conceituais, descritos como ideias envoltas em algo seme-
lhante à carne” (Teixeira, 2005, p. 192).

Olhar para estas ideias encarnadas também é uma forma de perpas-
sar o entendimento de como somos encarnados no mundo, como explica 
Merleau-Ponty (1999, p. 135) acerca das relações com a percepção. “Eu 
sentirei na exata medida em que coincido com o sentido, em que ele deixa 
de estar situado no mundo objetivo e em que não me significa nada. [...] A 
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sensação pura será a experiência de um ‘choque’ indiferenciado, instantâneo 
e pontual” (Merleau-Ponty, 1999, p. 23). Ou seja, a percepção não é de total 
compreensão e cabe ao ato filosófico, na leitura do autor, a possibilidade de 
vislumbrar a coincidência entre nós e o sentido. 

Avisados por Merleau-Ponty (1999, p. 3) que a prática fenomeno-
lógica trata-se de “descrever, não de explicar nem de analisar”, trago outros 
elementos dos estudos dos fenômenos em relação às perspectivas culturais e 
pós-estruturalistas para que esta descrição também tenha interesses acerca 
dos modos como constituímos representações para, ora negligenciar a expe-
riência sensorial e atribuí-la a um fator simbólico que a distancia de nós, 
ora reforçá-la para que tenhamos um sentido que nos projeta sensações de 
acordo com um interesse comercial acerca de nossas experiências de mundo.

Assim, apresento a mitologia de Gaiman (1991) no intuito de operá-
-la com dois dos entes encarnados em ideias do autor, menos no sentido de 
uma explicação e mais no sentido de uma prática filosófica. Se a descrição 
é o foco de uma prática fenomenológica, trago da filosofia da Diferença 
atribuída por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1993) como um exercício 
com as descrições e análises do pensamento cultural.

Desse modo, apresento um interesse em fazer filosofia como “coexis-
tência de planos, não sucessão de sistemas” (Deleuze; Guattari, 1993, p. 78). 
Não entro neste embate científico da busca por uma verdade final e abso-
luta, encaminhado por Merleau-Ponty (1999, p. 4) ao explicar que a ciência 
tem representações “ingênuas e hipócritas, porque elas subentendem, sem 
mencioná-la, essa outra visão, aquela da consciência, pela qual antes de tudo 
um mundo se dispõe em torno de mim e começa a existir em mim”. Opero 
por outro caminho. Ao estar em uma coexistência de planos, meu interesse 
não é a luta epistemológica que o pensamento científico encontrou para um 
ideal de ter razão.

Para dar conta dessa discussão, embaso-me em autores e autoras, pos-
tulados de pensamento e nas práticas filosóficas que me são permitidas no 
limite dos usos da ciência e da filosofia para pensar a comunicação. Desse 
modo, apresento o argumento de Marcondes Filho (2007, p. 93) que explica 
que, para “captar o mundo, jamais podemos nos prender apenas às palavras”. 
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O autor nos avisa que estas são “um meio pouco confiável de comunicação”. 
Porque o dizer será apenas instrumento e a filosofia apenas uma prática de 
exercício. Meu objetivo neste estudo é desestruturar razões postas em um a 
priori e pensar que “o mundo me olha por muitos outros canais. O que sou, 
de fato, não é transmitido pela linguagem” (Marcondes Filho, 2007, p. 93). 

Ou seja, interessar-se pelo pornográfico e pela constituição das repre-
sentações corporais também me coloca no papel de descrever o que vibra 
em mim diante dos corpos, das práticas e dos sentidos que a pornografia 
provoca. Subjetivo, pouco útil, talvez pessoal, mas é diferente de crer que, 
ao realizar uma escrita, estou aqui no papel de descobridor de uma verdade 
absoluta. Este não é um trabalho de salvação, busquemos o desconforto de 
operar filosoficamente entre a Educação e a Comunicação.

Em outro sentido, este estudo tem por intuito reconhecer o aspecto 
constitutivo do sujeito: ou seja, aquilo que fiz com o que de mim foi feito 
desde dentro ou como constituí este que entendo que sou a partir dos sen-
tidos e das conexões que estabeleci. Ou, ainda, os modos como compreendo 
quem sou eu como sujeito de desejo e de prazer e diante da prática por-
nográfica acerca da representação de corpos masculinos em pornografias 
gays. Estou também diante de uma operação com personagens conceituais, 
que, assim como eu, são produtos que vibram condições da realidade mate-
rial, emocional e discursiva que ocorrem em uma vivência cultural, social e 
perceptiva.

Gilles Deleuze e Félix Guattari (1993) explicam que o personagem 
conceitual não seria um representante do filósofo, mas sujeito de pen-
samento que dele se emancipa na prática do conhecer. Seria o filósofo um 
resultado da banalização das práticas de pensamento de seus personagens 
conceituais. Assim, ser filósofo seria traçar um caminho em direção ao seu 
(ou aos seus) personagem(ns) conceituais enquanto este(s) estão se desfa-
zendo do que curiosamente achamos que eles são.

Aqui somos vários personagens. Este que disse que é aquele que 
vibra com as imagens pornográficas gays e os corpos que aparecem nos atos 
de sexo é apenas aquele que descreve e opera um sentido do texto; aquele 
que se propõe a analisar, junto aos personagens conceituais (outros dois eus 
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aqui presentes) para que o terceiro; – aquele que emociona; e, o quarto – 
aquele que percebe – possam também expressar suas descrições. Este é um 
processo de relatos dos fenômenos e de tentativas áridas de descrição acerca 
de como o desejo é o foco da pornografia que nos leva ao delírio. Aqui, 
desejo tem uma duplicidade incômoda (o que falta e o que produz). Não 
tenho interesse no sentido psicológico atribuído a desejo, pelo contrário, 
meu olhar está voltado para o que entendo ou sinto ser o prazer e que, neste 
processo, percebo que não encontramos há tempo. Para me fazer entender, 
recorro então a duas figuras mitológicas para nos ajudar neste caminho. A 
primeira, Desejo dos Perpétuos (Gaiman, 1991, p. 11):

Desejo possui estatura média. É improvável que qualquer retrato con-
siga fazer jus a Desejo, pois vê-la (ou vê-lo) seria o mesmo que amá-
-lo (ou amá-la) – apaixonadamente, dolorosamente, até a exclusão de 
tudo o mais. Desejo exala um perfume quase subliminar de pêssegos no 
verão e projeta duas sombras: uma negra e de nítidos contornos; a ou-
tra sempre ondulante, como neblina no calor. Jamais a(o) possuída(o), 
sempre o(a) possuidor(a), com pele tão pálida quanto fumaça, e olhos 
aguçados como vinho. Desejo é tudo o que você sempre quis. Quem 
quer que seja você. O que quer que seja você. Tudo. 

Desejo dos Perpétuos é apresentada/o em seu reinado, o Limiar, na 
edição 10, em novembro de 1989, na primeira parte da série A casa de bonecas. 
Desde então, sabemos, além da descrição que é feita no prefácio da edição 
de A estação das brumas (Gaiman, 1991) em que aparece a descrição apresen-
tada acima, que Desejo não tem um único sexo ou gênero, que ela/e mora 
no limite e que seu castelo/reino é uma representação feita de carne, ossos e 
sangue, o seu próprio corpo, e que uma vida mortal não seria o bastante para 
percorrê-lo todo e que os tímpanos deste castelo são maiores que dúzias de 
salões de baile – entendo que o corpo/reino de Desejo é imenso – mas, dado 
seu temperamento, ele/a “mora no coração” (Gaiman, 1989, p. 3).

Operar com Desejo é ter a companhia daquilo que incita e excita, 
que coloca em movimento as vontades, é o que mostra ser produtivo e 
também o que nos falta. Entretanto, esta/e Perpétuo não é moldável, mas 
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aquela/e que molda. Assim, Desejo tem uma atividade de atravessamento 
dos sentidos, das emoções e da percepção. Sua operação se dá pelo que não 
é passível apenas de descrição e/ou análise, mas pela vontade de análise e 
de descrição que está presente no texto. Desejo é nossa guia para entender 
o que produz e o que falta.

Entretanto, Desejo tem outra irmã por companhia, além de nossas 
tentativas de descrição e análise. Também utilizo, ou sou usado, por perso-
nagem conceitual nesse caminho: a mais jovem dos Perpétuos, Delírio, que 
antes, foi Deleite (Gaiman, 1991, p. 14).

Ela cheira a suor, vinho azedo, noites tardias e couro velho. Seu reino é 
próximo e pode ser facilmente visitado. As mentes humanas, porém, não 
foram feitas para compreender seu domínio, e os poucos que viajaram até 
ele conseguiram relatar apenas fragmentos perdidos. Sua aparência, um 
amontoado de ideias vestidas no semblante da carne é a mais variável de 
todos os Perpétuos. A forma e o contorno de sua sombra não têm relação 
com a de nenhum corpo que esteja usando. Ela é tangível como veludo 
gasto. Alguns dizem que a grande frustração de Delírio é saber que, ape-
sar de ser mais velha que as estrelas e mais antiga que os deuses, ela conti-
nua sendo a mais jovem da família, pois os Perpétuos não medem tempo 
como nós nem veem mundos através de olhos mortais. Um dia, Delírio 
também já foi Deleite. E, embora isso tenha sido há muito tempo, ainda 
hoje seus olhos têm matizes diferentes: um é verde-esmeralda bem vivo, 
salpicado de pontos prateados que se movem incessantemente; o outro é 
do mesmo azul que esconde sangue dentro de veias mortais. Quem pode 
saber o que Delírio vê através de seus olhos desiguais? 

Delírio aparece em momentos nas tramas de edições como A esta-
ção da bruma (Gaiman, 1991), em que há um encontro de família entre os 
Perpétuos, e também em Vidas Breves (Gaiman, 1994a) ela está à procura 
do irmão Destruição que decidiu abrir mão de sua função e de seu reino 
e vagar pelo mundo longe das responsabilidades dos “[...] chamados “Per-
pétuos”, família composta por sete entes conceituais, descritos como ideias 
envoltas em algo semelhante à carne. Os Perpétuos são: Destino, Desejo, 
Desespero, Delírio, Sonho e Morte” (Teixeira, 2005, p. 192).
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A transformação de Deleite em Delírio está contada em fragmentos 
por toda a obra de Sandman e, encontramos Deleite em pontos das histó-
rias mencionadas. Em Vidas Breves, na parte 2, edição 42 de 1994, Delírio 
passeia pela galeria de objetos dos Perpétuos localizada no reino do Sonhar 
que pertence ao Sandman e se lembra da transformação. Assim, quando 
“o universo estava mudando, que ela não era mais Deleite”, ela sentiu-se 
sozinha e Destruição – o irmão pródigo que deixou seus afazeres e seu 
reino – apareceu junto dela e disse “Del, está tudo bem”. Ela riu. Ele disse 
então: “Del, as coisas estão mudando”. Na edição 41, Delírio e Desejo se 
encontram. No momento, a caçula dos Perpétuos queria ver novamente 
Destruição, e Desejo mandou que ela parasse de querer isso. Delírio ri: “Me 
dizendo para não querer algo. Quer dizer, isso é tudo que você é. Querer, é 
engraçado...” (Gaiman, 1994a, p. 17).

Pedir a companhia de Delírio por esse tempo de percepção, emoção 
e reflexão é uma forma de pensar a lógica atribuída à significação em nossas 
sociedades. Delírio representa aquilo que conseguimos organizar, hierar-
quizar e dar forma, para, então, nos perdermos nos sistemas de significação. 
“A relação entre delírio e sabedoria pode surpreender” (Pelbart, 1989, p. 27). 
A frase do pensador nos auxilia a entender como a condição de loucura e/
ou desrazão não é a saída dos sentidos ou dos limites, mas o deslocamento 
dos últimos imersos nos primeiros. 

Desse modo, é compreensível que Delírio nos leve a outro entendi-
mento do mundo porque nos permite sentir “[...] a tentação do pensador é 
vizinha da loucura. Deleuze tem razão então em perguntar-se se é possível, 
no fundo, pensar sem enlouquecer” (Pelbart, 1989, p. 152-153, grifo do autor). 
Inquiro-me ou conspiro que Delírio tornou-se o que é por pensar demais. 
Estamos próximos nesse momento, porque também creio que explicações são 
mais úteis que experiências ou que pensar sobre pode resolver o que se sente.

Delírio coloca em foco os elementos que ficam subentendidos no sis-
tema. Como está imersa e produzida na experiência do sentido, Delírio é a 
soberania do significado. Tudo que é da ordem da racionalidade e do pensa-
mento pode gerar seu efeito, levar-nos mais próximo de sua morada. Delírio é 
o sentido que perde o efeito e prática que constitui as relações com os planos 
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de produção. Delírio está na ordem da linguagem, diferente de Deleite. O 
prazer é uma condição do corpo e uma forma de constituição de percepção. 
Delírio já foi Deleite. Houve antes algo que tinha contato entre percepção 
e mundo, encarnar-se no mundo para produzir os sentidos. Hoje, a lógica 
simbólica nos pressupõe o contato com a experiência. Antes de tocar, chei-
rar, sentir, ver, degustar, nós vemos imagens, lemos textos, ouvimos convites. 
Antes deleite, agora delírio. Desejo continua fazendo o seu trabalho.

Apresentados os Perpétuos que participam como personagens 
conceituais deste estudo, o interesse em operar com esses ideais também 
oferece indicações de como vestimos as percepções, as emoções e como os 
sentidos têm nos distanciado de outros modos de tentar apreendermo-nos 
como corpo encarnado no mundo. Estamos em uma cilada entre o sentido 
e o desejo. Desse modo, atentar para como operam Desejo e Delírio é um 
modo de tentar flertar com possibilidades de problematizar o que temos 
feito com o deleite, com o prazer, com a satisfação que não aparecem mais 
por aqui, como nos mostra Delírio (Gaiman, 1994a, 1994b, 1994c).

Ao retornar a Merleau-Ponty (1999, p. 6), também toco o real como 
“um tecido sólido”. Ou seja, “[o] mundo não é um objeto do qual possuo 
comigo a lei de constituição; ele é o meio natural e o campo de todos os 
meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas”. Ter o fenô-
meno como foco é perceber a constituição do corpo em relação ao mundo. 
Aproximar dessa percepção também é retomar que “[o] corpo sabe dizer eu, 
sozinho” (Serres, 2001, p. 13). Ao buscar o corpo, a percepção, as emoções 
e os sentidos não como fluxos separados, mas constituídos e constituintes 
das formas de contato desse humano que é mundo, entendo que Desejo e 
Delírio são produtores e produtos dessas relações de localização do sujeito 
no mundo. O corpo que diz eu, hoje, é um corpo que delira entre os senti-
dos e deseja aquilo que só tem nome.

“A crise lança o corpo na direção da morte ou na direção de uma 
novidade que o force a inventar” (Serres, 2017, p. 11). Ao flertar com o con-
temporâneo e nosso tempo de crise, o autor nos incita a pensar que o que não 
leva para a morte – talvez única experiência que não gere consciência, porque 
não refletimos sobre a experiência da morte, ou se existe uma experiência da 
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morte – leva-nos para a criação de existências. Ou, talvez, como nos incita 
Pelbart (2016, p. 50), não estamos em uma renúncia de corpo e mente, mas 
descolando das alternativas que temos, das possibilidades apresentadas e dos 
“clichês que mediam e amortecem nossa relação com o mundo e o tornam 
tolerável, porém irreal e, por isso, mesmo, intolerável e já não digno de crédito”.

Ou seja, se estamos em proximidade com o reino de Delírio, entre 
suas significações e sem poder gozar plenamente das nossas satisfações, 
talvez seja necessário buscar invenções, tal como nos exemplifica Serres 
(2017). Com a proximidade que estamos do governo de Delírio, Desejo nos 
convoca a fazer o que está no limite. Estamos ansiando por coisas, buscando 
sentidos sem fim, estamos entre Delírio e Desejo. Deleite nos abandonou 
há um tempo. Tornou-se outra. Desejar tanto não nos trouxe alívio.

Pelbart (2016) trata da angústia que nos atravessa e que produz, em 
sua passagem, modos de compreender o real e nossas relações. A angústia 
produz e é resultado de modos de destituição que o desejo também corro-
bora em manter. O corpo não cumpre as funções que preenchem as telas, a 
ansiedade e a depressão marcam as subjetividades que estão em uma larga 
disputa por atenção e reconhecimento que não são nunca os níveis corretos. 
Estamos em uma lógica de consumo da falta, a angústia sobra.

Encaminhado por esse turbilhão de sentidos e de significados, 
mesclado e sensível à compreensão do signo como escolhas que não nos 
correspondem a uma noção de sentido, a comunicação também está gover-
nada por Delírio. Marcondes Filho (2007, p. 8) trata disso ao dizer sobre o 
imperativo: temos aparelhos para todas as formas de dizer, estamos dispo-
níveis, dispostos e prontos para comunicar tudo a todos. Entretanto, ainda 
parece difícil conseguir dividir, sentir com, compartilhar, comover-se e ser 
tocado em diferentes contextos. Não conseguimos expressar mesmo com 
tantas práticas comunicacionais e com tantos imperativos. Não consegui-
mos dizer, deliramos. Sabemos que as coisas mudaram e que deleitar-se 
não é possível, porque com tanto para dizer e com o que falamos, o sentir é 
incomunicável. Tentando achar-se nos caminhos do limite que vive Desejo, 
deliramos entre tantos sentidos não alcançando aquilo que gostaríamos de 
dizer. Estamos em crise.



34

A crise que vivemos está atrelada ao “fato de estarem morrendo nos-
sas culturas e nossas políticas sem mundo” (Serres, 2017, p. 67). A ideia de 
que tudo que enfrentamos responde a uma realidade que está na racionali-
zação de todas as nossas formas de vida. O sentido tem encoberto todas as 
nossas experiências. A exigência de uma consciência também nos incita a 
produzir sentido acerca de cada evento que sentimos, a tudo que tocamos 
e tudo que nos move.

Entretanto, apenas o que é da ordem da lógica nos torna repletos de 
sentidos. Didi-Huberman (2016, p. 38) nos chama para olhar as emoções 
como “movimentos, comoções” e também como alterações. “Transformar-
-se é passar de um estado a outro: continuamos firmes na nossa ideia de que 
a emoção não pode ser definida como um estado de pura e simples passivi-
dade”. Entendo que os sentidos nos paralisam, ao invés de nos auxiliarem 
nessa lógica do mover. Estamos todos parados. O presente tem configurado 
uma batalha para nos deixarmos sentir. Expressar também não nos ajuda a 
nos movermos.

Gumbrecht (2015, p. 30-31) trata do presente por meio de sua lei-
tura acerca da relação entre sentido e presença. O autor nos dá indícios de 
que “[...] a linguagem não é bem uma janela, nem é a expressão da pre-
sença com a qual pode estar interligada”. Por isso, precisamos nos atentar 
ao quanto a linguagem não nos oportuniza outras experiências. É diferente 
do encontro que temos com uma sociedade em que a presença é possível. 
Desse modo, o autor nos sugere que “[...] é melhor sofrer por um desejo não 
realizado do que perder por completo o desejo” (Gumbrecht, 2015, p. 32). 
O desejo que nesta presença parece uma busca por satisfação, também está 
presente em Didi-Huberman (2016, p. 35) como “[...] um desejo (querer 
loucamente a presença de alguém)”.

Seria isso possível hoje? Sentimos o movimento das emoções tal 
como denota o autor? Ou estamos tão imersos que perdemos o contato 
com a satisfação, o prazer? Esta é uma das empreitadas deste texto. Ao 
perceber que presença e sentido, cultura e experiência, linguagem, tempo 
e espaço estão em crise, estou interessado no limite entre dois termos que 
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apresentei no início desta seção: desejo e prazer. Ou, como trouxe meus 
personagens conceituais para conversar: Desejo e Deleite.

No exercício de Delírio, estamos imersos em sentidos. Nossas voca-
ções políticas estão longe de uma prática de sentimentos e de emoções, que 
são fundamentais tal como Didi-Huberman (2016) explica que é impossí-
vel fazer uma política efetiva sem emoção. Assim, “[...] as emoções têm um 
poder – ou são um poder – de transformação. Transformação da memória 
em desejo, do passado em futuro, ou então da tristeza em alegria” (Didi-
-Huberman, 2016, p. 44, grifo do autor).

Entretanto, é possível emocionar-se apenas no plano da linguagem? 
Este tem sido um incômodo do trajeto. Intriga a possibilidade de sentir 
o prazer em tempos de Delírio e Desejo. Estar em seus reinos e sentir o 
esgarçar por suas existências nos mostra que existe experiência que a racio-
nalidade é capaz de captar. O argumento é que, em uma cultura de sentido 
que temos delirado, o desejo é o desejar. Não estamos em busca de satisfa-
ção, mas de delirar com algo que possa nos prometer mais. Em meio a esses 
sentidos, percebo que a mídia está neste contexto. Estamos no Limiar.

Entre Delírio e Desejo, a mídia, em diferentes instâncias, nos sugere 
que tudo que é necessário nos falta e que não podemos ter. Sentido para a 
vida, para o amor, para o trabalho, para as formas de andar, correr, exercitar. 
Precisamos de sentido para sermos sujeitos relativos à condição de gênero 
que é designada pela cultura e precisamos de signos e significados que não 
dizem o que somos ou como podemos ser, mas dizem aquilo que está na 
lógica atribuída no contemporâneo. Precisamos de sentido para desejar, para 
delirar em frente às telas que expõem corpos torneados, sedentos, jovens e 
belos. Desejamos fazer sexo como eles, com eles, sendo, quem sabe, parceiros 
ou esses corpos-imagem. Estamos delirando pela pornografia, pela política, 
pela cultura e pela mídia. Com tanto sentido, me pergunto: sentimos algo? 

Nosso medo de nos perdermos entre outros seres viventes nos colocou 
a busca por nos localizar como sujeitos, centro de uma realidade. “O mundo 
inteiro girava ao nosso redor, pequenos sóis eficientes e narcisistas” (Serres, 
2017, p. 78). Não estamos em condições de esperar que esta situação nos 
traga alguma novidade. Pelo contrário, talvez a crise seja o exato momento 
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em que nos esgotam os limites e nos exige a transformação, a criação e a 
mudança, tal como nos incita Pelbart (2016). Entretanto, para que isso 
aconteça, é necessário revisitarmos o que a significação nos permite fazer, 
como as emoções nos possibilitam movimento e, com isso, podermos tocar 
a presença de Gumbrecht (2015) ou o mundo de Merleau-Ponty (1999). É 
necessário voltar a percepção como uma revisitação ao que pode ser o prazer 
que perdemos pelo caminho. Para Didi-Huberman (2016, p. 30),

A emoção não diz “eu”: primeiro porque, em mim, o inconsciente é 
bem maior, bem mais profundo e mais transversal do que o meu pobre e 
pequeno “eu”. Depois porque, ao meu redor, a sociedade, a comunidade 
dos homens, também é muito maior, mais profunda e mais transversal 
do que cada pequeno “eu” individual (grifos do autor).

Desse modo, nesta jornada, elenco dois pontos: o prazer não seria 
apenas da ordem da significação, da emoção ou da percepção, mas o ponto 
nodal que conecta tudo. Como Deleite tornou-se Delírio e amanhã poderá 
ser outra coisa – tal como a narrativa de Gaiman (1991) nos afirma, é neces-
sário que toquemos os territórios da caçula dos Perpétuos para entender o 
que desejamos. E, para desejar, é necessário que estejamos cientes do reino 
de Desejo: o Limiar. Apenas desejo pode nos deixar à deriva em Delírio. 
Desejo é só querer. O querer pode ser da ordem da significação ou da emo-
ção, mas a percepção dá-se no encontro, no toque, no contato, na carne 
do mundo e na nossa carne entranhada. Desse modo, o argumento é que 
Desejo e Delírio serão nossas guias para discutir as diferenças entre Desejo 
e Prazer ante às possíveis recepções que a pornografia gay possibilita em sua 
exposição de corpos masculinos.

Entendo, aqui, para fins de explicitar o conceito de prazer, aquilo que 
Gregori (2016, p. 19) explica em sua excitante etnografia acerca do mer-
cado erótico/pornográfico e das pesquisas por ela e seu grupo de estudos 
empreendidos em mostrar os limites entre prazer e perigo. Assim, prazer 
“está associado à sensação de bem-estar, ao deleite e indica uma inclinação 
vital”. Assim, o desejo seria aquilo que pode existir na ânsia pelo prazer, mas 
não se confunde com o ato do prazer. 
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Diferente de Desejo, que pode nos encaminhar para diversos cami-
nhos por meio de sua catedral que representa a imagem de seu corpo, Deleite 
é tudo aquilo que nos satisfaz por plenitude: prazer é presente. Desejo seria, 
então, da ordem do passado e do futuro. Se o prazer é o agora, o desejo é 
aquilo que tivemos e não temos ou o que não temos, mas gostaríamos. O 
desejo desliza por nós nos avisando dos tempos que passam por diferen-
tes lógicas e que nos localizam nesses sentidos. Desse modo, a etnografia 
de Gregori (2016) nos indica outro caminho ao nos mostrar que o prazer 
existe na relação possível com o outro sujeito. Assim, os modos de agir e 
ser com o corpo nos possibilitam experimentar diversas formas de prazer 
que são possíveis também no contato com a dor. O prazer está vinculado ao 
modo como o corpo vibra em relações.

Esses elementos elencados pela autora colocam outros pontos para 
pensarmos. Seria a sexualidade normativa uma forma de prazer? A porno-
grafia nos ensina. Este é um pressuposto tácito em uma sociedade em que 
a mídia participa das formas de exposição, localização e contextualização 
dos sujeitos e de suas experiências. Ao nos educar, mídia e pornografia nos 
oferecem um tipo de apreensão sensorial, uma característica ou um grupo 
de emoções e milhões de sentidos acerca do mundo, de suas possibilidades e 
das relações que foram passíveis de sentido. O que nos faz? Seríamos capa-
zes de tomar nossos corpos para nós em práticas de prazer ou estamos tão 
cheios de imagens que nada mais nos comove? “O que nos falta é vontade, 
todo o resto sobra” (Preciado, 2014, p. 209).

Preciado (2014) em seu manifesto contrassexual, insere a discussão 
de como a sexualidade tornou-se uma prática conectada com a ideia de um 
programa a ser executado, uma prática de mercado a ser sustentada e uma 
lógica social/cultural e política que nos mantém à mercê de uma industriali-
zação. Estamos, como ele salienta e Pelbart (2016) concorda, em uma lógica 
de controle que nos localiza como sujeitos de um sistema industrial e de 
consumo: farmacopornopolítica – inseridos também em um caminho que 
sustenta a justificativa do que desejamos. Desse modo, Desejo tem feito um 
ótimo trabalho. Estamos desejando, sentindo falta, precisando, querendo 
mais. E o que nos apraz? Qual foi a última vez que o consumo trouxe a 
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sensação de plenitude e bem-estar? Será que existe um momento de prazer 
entre tantos desejos? Entendo que hoje, o que temos é Desejo e Delírio.

Entretanto, precisamos de avisos que esses efeitos nos provocam. 
Ao trazer Delírio, não a entendo como algo próximo ao que seria uma 
desrazão ou mesmo loucura. Acompanho Pelbart (1989) na tentativa de 
compreender que a ideia de loucura ou desrazão foi vista e significada em 
nossa sociedade como distante da noção de razão e realidade, entretanto, 
é necessário questionar esta ideia. Delírio também é real, mas não é uma 
lógica direta. Delírio nos mostra significados amontoados e experiências 
esvaziadas. (Pelbart, 1989, p. 141) explica: 

As palavras viram coisas, corpos, matéria sonora, os objetos viram sig-
nos, a disposição dos móveis numa sala pode ser um enunciado per-
secutório, enquanto as frases podem deslizar para o registro do ruído. 
O campo de visibilidade, que comportava, como vimos, complexos 
multissensoriais, se desarticula enquanto campo para misturar-se de-
sordenadamente com sons, palavras, frases, mas também mistérios, 
personalizações, animismos. O regime da discursividade se fragmenta, 
perdendo seu primado (perdeu-se a dimensão do simbólico, diriam os 
psicanalistas). Luminosidade e sonoridade se confundem, gestos e sons 
retornam à sua implicação original que o texto de Brisset nos sugeriu, 
quando fez a língua recuar para sua hipotética origem. 

Esse é o reino de Delírio: um lugar com ordens que não são as ditas 
normais. Experiências, expectativas e desejos amontoam sentidos e signifi-
cações. Não temos contato, estamos presos às lógicas da cultura de consumo. 
Estamos em uma fome devoradora, somos o alimento e os ferozes animais 
com fome: as imagens são nossas presas e nós, também, somos presas delas. 
Norval Baitello Júnior (2005, p. 35) nos explica que as imagens têm se 
alimentado do nosso mundo interior e servido a elas. Ou seja, “elas nos 
devoram”. 

Assim, capitalismo, mídias, indústrias fármaco-químicas, indústrias 
pornográficas e nós – que obviamente criamos e usamos tudo isso – estamos 
em uma lógica de desejo e apreço pelas imagens que nos devoram. Ao pro-



39

blematizar a pornografia, não há espaço para uma ingenuidade no sentido 
de que essas imagens são violentas, inescrupulosas ou irreais. Despentes 
(2016) trata, em sua Teoria King Kong, de como a pornografia espelha nossa 
sociedade e mostra apenas aquilo que existe para além do moralismo do 
que gostaríamos que fosse exposto de nós e sobre nós. Além de denunciar, 
a pornografia nos excita porque nos enfrenta: os ideais de humanidades e o 
que achamos possível de realizar. 

Desse modo, entender o pornográfico como alvo de críticas tam-
bém é entender como ele foi definido neste lugar. Londero (2016, p. 61) 
explica que a pornografia é distinta do erotismo porque o segundo é tratado 
como em “obras de arte eróticas em detrimento aos aspectos comerciais e 
utilitários das obras pornográficas”. Gregori (2016, p. 31) chama atenção 
para como a pornografia seria “empobrecida, degradada, ou melhor, diria 
respeito aos materiais (imagens, escritos, objetos) produzidos no âmbito 
do mercado, visando lucro imediato, envoltos numa aura de vulgaridade e 
desrespeito a direitos”. A pornografia seria referente então às mercadorias 
massificadas. Para Londero (2016, p. 69),

Ao invés de satisfazer suas próprias necessidades, insaciáveis numa so-
ciedade repressiva, o consumidor de pornografia sustentaria não apenas 
a indústria pornográfica, mas a própria sociedade repressiva em sua ra-
cionalização da sexualidade: não por acaso, a delimitação da libido nos 
órgãos genitais, socialmente necessária para a instrumentalização do 
corpo, é constantemente representada nas obras pornográficas, princi-
palmente nos filmes.

Desse modo, “[...] percebe-se a pornografia como única forma 
possível de organizar/significar o erotismo” (Londero, 2016, p. 67). Acom-
panhado da leitura do autor e da discussão de Preciado (2014, p. 130) em 
que “[a] interpelação não é só performativa; seus efeitos são prostéticos: 
faz corpos” (Preciado, 2014, p. 130), entendo a dimensão pedagógica das 
imagens e dos efeitos pornográficos. A indústria pornográfica tem se bene-
ficiado da falta de problematizações que o prazer pode gerar. Se deliramos e 
desejamos, não precisamos sentir. Se há sentido para tudo, o sexo passa a ser 
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uma forma de dar e ter sentidos acerca dos corpos, das relações e das práti-
cas. O prazer existe apenas como ideia, como conceito abstrato, como fluxo 
externo e distante. Ao podermos delirar, o gozo é resultado de uma mastur-
bação individual e/ou coletiva. Sexo e prazer não significam a mesma coisa.

Os objetos, as cenas, os filmes, os diversos sites de acesso à pornogra-
fia desenvolvem uma lógica de que Desejo nos move de forma indistinta. 
Desejamos as imagens, os corpos que são projetados nas telas, uma sensa-
ção de prazer que nos parece realística porque o sentido de real está todo 
colonizado pelo desejo que temos da imagem. O prazer ficou em outras 
condições, sendo impossível ter resultado de valores, consumo e contribui-
ções ao sistema. O prazer atrapalha a lógica capitalista. Crary (2014) trata 
do que ele vai defender como último reduto do natural que o capitalismo 
não conseguiu se apoderar: o sono. Para tal argumento, o autor nos mostra 
a lógica do ininterrupto.

Esse tempo que não para também é um tempo em que acessamos e 
consumimos pornografias. Não apenas as que estão destinadas aos usos e 
sentidos das lógicas de uma indústria internacional de filmes e obras que 
tentam agradar todo e qualquer consumidor e consumidora. A lógica 24/7 
nos coloca na indiferença. Assistimos aquilo que nos excita, mas também 
gostamos do exótico, de conhecer outros fetiches, de buscar outros desejos 
e de fazer descobertas acerca do que é passível de consumo (Crary, 2014).

Essa lógica também perpassa a oportunidade que diversos sites 
encontram de que estamos disponíveis todo momento para contribuir para 
a lógica e o mercado pornográfico. Além dos milhares de vídeos feitos por 
indústrias, a lógica iconofágica também nos tornou produtores porno-
gráficos. Abrimos as webcams, fotografamos com poses e todas as partes 
eróticas/erógenas/pornográficas. 

Estamos no mercado. Somos consumidos nos desejos que perpassam 
as redes sociais, as fotografias e os vídeos, mas também somos consumidores 
e estamos ávidos de desejo pelo delírio de sentidos. As imagens que regis-
tram genitais, seios, peitorais, abdomens, pernas, braços, nos picotam e nos 
povoam. Os corpos que estão todos mutilados excitam nossa imaginação. 
Na iconofagia, o canibalismo tornou-se a prática de sentido desenvolvida: 
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as imagens que queremos comer e as que nos comem são tão desindividua-
lizadas, que são os nossos reflexos ou partes refletidas.

Delírio está vagando por aí. Ao encontrar Desejo, ri de suas bobas 
manias de tudo querer e não está interessada nessa mesma lógica. Delírio 
não tem interesses. As imagens proliferam. Delírio tem consciência. Muita. 
Demais. Delírio é o ápice de tudo que tem sentido. Experiência absoluta da 
imagem pela imagem, estamos imersos nessa lógica de produtos/produtores. 
A iconofagia nos faz canibais (Baitello Junior, 2007; Sontag, 2015). Sen-
timos fome, mas não como a necessidade básica de um ser vivente. Nossa 
fome é só exercício masturbatório: gula de nós mesmos ou desnutrição de si.

Crary (2014, p. 15) explica que, nessa lógica de 24/7, estamos sem 
tempo alternativo ou mesmo condições de diferença. Esse tempo que 
só produz o aparente e o visível, tal como também analisa e critica Han 
(2017b) é um mundo em que estamos visíveis, disponíveis e expostos, mas 
não existe quem olha, o comprometimento e aquele que integra. Estamos 
presos no delírio de que, se tudo for visível, poderemos nos enxergar. Nos 
vemos, mas não nos sentimos.

A lógica de todo tempo o tempo todo não explicita para nós o que 
significa o tempo, como Serres (2005, p. 190) mostra ao olhar para as mídias. 
A fabricação de nós é feita de forma que estamos em busca – desejo deli-
rante – pelo acesso ao que parece ser o mais uniforme vestido sob o aspecto 
do mais original. “Escandalizamo-nos com essas fábricas midiáticas porque 
permanecemos drogados pelos mitos que exigem sangue e morte para uma 
exceção” (Serres, 2005, p. 190). Não diferente desta lógica, a pornografia 
como indústria imagética-cultural nos oferece sentidos. Todos os lugares, 
todos os transeuntes, o sexo é passível de desejo a qualquer momento e lugar.

Sexo não tem sido sinônimo de prazer em nossa sociedade. A vontade 
fica margeando a masturbação pública que as câmeras digitais prometem 
rápida circulação e o acesso à internet nos permite como troca. Divulgar 
e ter imagens pornográficas divulgadas não significa ter prazer, mas, em 
vez disso, gerar consumo de si. Ser comido e comer, mesmo sem vontade, 
as partes e os corpos registrados por um desses milhares de aparelhos que 
possibilitam a comunicação ubíqua.
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Ao descrever as condições de viver junto, Serres (2005) coloca uma 
condição de presença que não é comum ao que temos em nosso contempo-
râneo. Presença não apenas física, mas presença integral. Seria possível hoje 
esse comprometimento? Gumbrecht (2015) nos fala sobre o enfadonho 
contato permanente que as redes têm gerado em nossas relações.

Delírio nos mostra o quão acostumados estamos ao vício do dizer, 
mesmo que ninguém esteja interessado. As redes nos oferecem um recurso 
de vídeos curtos – chamados em dispositivos e aplicativos de stories – em que 
você pode, ao vivo ou em registro, mostrar algo do seu cotidiano. Para quem? 
Sob qual pretexto? Marcondes Filho (2007, p. 84) nos disse que a lingua-
gem nos traz uma crença de que “nossas sensações são invariáveis, fixas”. Ao 
mesmo tempo, o autor nos avisa que outras percepções são necessárias.

Este é o ponto de conflito da condição como sujeitos, porque estamos 
presos às redes de significações. Na tentativa de oferecer outras perspecti-
vas para estas condições, retomo as características da percepção dadas por 
Serres (2001), bem como me aproximo das explicações de Solomon (2015) 
e Safatle (2016) para pensar as emoções como possibilidades entremeadas 
à linguagem e aos significados. Vislumbrar outras possibilidades passa por 
não hierarquizar os sentidos, as emoções e os significados como estratos 
fechados de possibilidade. Pelo contrário, o objetivo outro dessa articulação 
filosófica é pensar as condições que os corpos gays pornografados geram em 
condições de fenômeno e que nos provocam para uma sexualidade como 
prática de reprodução.

Um adendo – talvez incômodo – é que ao pensarmos em sexuali-
dade, estamos focados na reprodução. Não apenas na ideia de reprodução 
biológica tal como os defensores da família, da propriedade e do Estado 
defendem o uso do sexo, mas toda vez que a prática sexual não é um campo 
de experimentação, uma prática de troca de percepções, emoções e signifi-
cados entre corpos, a prática do sexo é apenas uma reprodução do sistema 
sexual estabelecido. O prazer não nasce da reprodução, mas da criação. Tal-
vez isso que tenha alimentado tanto os limites do território de Delírio e nos 
feito chegar tão perto ao Limiar. Desejo nos vê a todo tempo. Quando a/o 
olhamos, não sabemos o que queremos, apenas desejamos.



2. MOVIMENTO DE SER: OU NO TEMPO DE DELÍRIO

Houve um tempo, antes do Sol nos despertar para a vida, tal como 
é contado na história de Sandman – Noite sem fim (Gaiman, 2003), quando 
conhecemos Deleite como uma menina que estava em um importante 
encontro político de entidades no Universo. Deleite é o prazer: aquilo que 
nos satisfaz, a plenitude. O tempo para os Perpétuos não é contado como para 
nós, do mesmo modo que “[...] um vulcão jamais assistiu ao envelhecimento 
de uma estrela” (Serres, 2005, p. 14). Tempos depois – não quantificável, nem 
qualificável – Deleite tornou-se Delírio e amanhã será outra coisa.

A mais instável dos Perpétuos é a soberana de um reino próximo da 
nossa vida humana. Isso não significa que conseguimos apreender o que 
ocorre em seu mundo. Delírio não tem uma sombra que corresponde ao 
corpo que usa e, além disso, tem um olho de cada cor. Um verde com pon-
tos prateados e um azul da cor das veias em pessoas brancas. Delírio vê o 
mundo pelos olhos desiguais: é puro significado. Serres (2001, p. 33) nos 
provoca ao afirmar que nunca estamos nus e nem vestidos, o que temos é 
um véu ornamental e que existe um jogo de véus sobre véus. Os significados 
nos cobrem tal como nos diz Flusser (2007). Eles nos dão condições de 
compreender que a linguagem é uma invenção que foi naturalizada.

O objetivo desse movimento analítico não é irromper um golpe con-
tra a soberana linguagem, abrir-nos de sua existência. Delírio nos importa 
tanto quanto Deleite e os outros Perpétuos que compõem os ideais de vida 
que temos. Outro sentido é útil nesta lógica. Delírio nos permite entender 
que o véu que cobre o mundo das experiências e dá sentidos está espesso 
demais. Mortalha. O significado não precisa ignorar outras formas de expe-
riência. Seu exercício de significação pode ser útil – ou apto e adequado 
– quanto menos rígido é. Assim, tocamos as impressões de Serres (2001) 
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acerca dos cinco sentidos e das elucubrações de Merleau-Ponty (1999) para 
incitar uma prática fenomenológica que seja condizente com nossa neces-
sidade. Delirar pode ser insuportável, se for a única forma de relação que 
podemos estabelecer.

Para tal empreitada, o movimento também nos parece útil. Assim, 
passamos pela contribuição de Safatle (2016, p. 15) em que ele nos adverte 
do desafio de mudar. Para alterar as lógicas estabelecidas, para sentir e per-
ceber, também é necessário “começar por se perguntar como podemos ser 
afetados de outra forma, será necessário estar disposto a ser individualizado 
de outra maneira, a forçar a produção de outros circuitos”. Árduo trabalho, 
mas sensibilizar-se diante das imagens é uma das oportunidades de sairmos 
da direta lógica pornografia-delírio-desejo-consumo para adentrarmos em 
outras possibilidades. Restituir percepção e emoção ao confronto com os 
significados parece uma estratégia interessante. Entretanto, entrar neste 
embate não nos possibilita uma certeza que finalize a discussão, apenas fler-
tes com experiências e movimentos que parecem profícuos neste momento.

Assim, “[...] um corpo não é apenas o espaço no qual afecções são 
produzidas, ele também é produto de afecções. As afecções constroem o 
corpo em sua geografia, em suas regiões de intensidade, em sua responsi-
vidade” (Safatle, 2016, p. 20). Ou seja, a percepção e as emoções produzem 
e são produzidas nas relações com os corpos. Os significados derivam e 
deslizam nesses corpos que são experiências em carne do mundo. Merleau-
-Ponty (1999), ao dizer da nossa experiência de corpo como experiência 
de mundo, também nos instiga a sentir os afetos que nos movimentam e 
as percepções que nos reconhecem por corpo. Individual, coletivo, natural 
e simbólico, cultural, temporal e espacial, o corpo é uma trama. “Os órgãos 
dos sentidos formam nós, lugares de singularidade em alto relevo neste 
múltiplo desenho plano, especializações densas, montanha ou vale ou poços 
na planície. Irrigam toda a pele de desejo, de escuta, de vista ou de odor [...]” 
(Serres, 2001, p. 47).

Produzir-se corpo é estar em relação a estes afetos e percepções. O 
sentido nos arranca dessas experiências, nos exige uma consciência das ima-
gens, dos textos, das palavras e dos significados. Alvejados de significados, 
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nos desfazemos do corpo para sermos a imagem do corpo. É necessário 
repensar, buscar a consciência como o reflexo da experiência. O corpo não 
é só produto de um dos processos – percepção, emoção e significado –, a 
materialidade de um corpo também diz dos limites que alcançamos e da 
sensação de amparo ou desamparo que nos encobre. Estar aberto a isto, em 
desamparo, é um modo de vislumbrar que o “afeto que me confronta com 
uma impotência que é, na verdade, forma de expressão do desabamento de 
potências que produzem sempre os mesmos atos, sempre os mesmos agen-
tes” (Safatle, 2016, p. 21).

Isto também é o que argumenta Solomon (2015, p. 15) ao dizer 
sobre nossas constituições de vida por meio das emoções. Elas nos dão 
movimento, conferem sentido – para além do significado – em nossas exis-
tências. “O que nos interessa ou fascina, quem amamos, o que nos enfurece, 
o que nos mobiliza, o que nos entedia – tudo isso nos define, dota-nos de 
personalidade, constitui o que somos” (Solomon, 2015, p. 15). Se é possível 
viver também por meio das emoções e das percepções, o que a pornografia 
nos permite? Seria possível emocionar-se para além do delírio e tocar o 
Limiar de outros modos? Desejo nos excita em frente a cenas de sexo. O 
que nos comove? Talvez a solidão, talvez o desejo de ter prazer. Em condi-
ções de espectadores, me pergunto se o prazer nos é possível. 

Solomon (2015, p. 26) afirma que “[...] vivemos em nossas emoções e por 
meio delas. Nossas vidas não apenas incluem episódios de raiva, medo, amor, 
luto, gratidão, felicidade, humor, vergonha, culpa, embaraço, inveja, ressen-
timento e vingança: são definidas por tais emoções”. Assim, a emoção não é 
uma simples resposta ou mesmo um gesto de inclinação diante de algo ou 
alguém; em outros sentidos, a emoção é um processo de complexidade que 
envolve dimensões diferentes da vida. Desse modo, “[...] nossas emoções 
não nos acontecem, simplesmente, como forma de atrapalhar nossas vidas e 
distorcer nossa racionalidade. Pelo contrário, quero adotar uma perspectiva 
existencialista e falar sobre o que fazemos com nossas emoções e não apenas 
sobre o que as causa” (Solomon, 2015, p. 43).

Assim, estar diante da mídia, das imagens de sucesso, felicidade e 
de corpos e poses que visibilizam um aspecto de vida completa, também 
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somos movidos a consumir e produzir estas imagens. A pornografia gay 
tem inscrito em diferentes corpos – novos, velhos, magros, fortes, gordos, 
altos, baixos, torneados, expressivos ou agressivos – uma lógica de produção, 
de disponibilidade e de excitação contínua. Excitação 24/7, para parafrasear 
Crary (2014). Diante de exposições e expressões, também encontro com 
o desamparo de não conseguir cumprir, de não ter com quem comparti-
lhar e fazer prazer. Excitar e exercitar tanto desejo e ser levado a Limiar 
todo momento também nos causa desamparo. Esta pode ser uma emoção 
produtiva.

Se Didi-Huberman (2016) diz que a emoção não diz ‘eu’, ela tam-
bém pode nos incitar a perguntar o que é esse eu, ou, no mínimo, em que 
condições esse eu está desamparado pela lógica desesperadora de ser fet-
iche a ser consumido e voyeur compulsivo de imagens despersonalizadas. 
Desamparados, podemos fazer outras coisas. Mas para sentir o desamparo, 
é necessário que a linguagem não nos dê motivos. O desamparo é uma 
espécie de bênção em um momento em que a felicidade é o sinônimo de 
ditadura.

Ao pensar acerca de como nossa sociedade infla uma economia 
do tesão – resposta dada em diferentes relações que podem ou não ser 
mediadas por aplicativos, vídeos, fotos e outras possibilidades que conec-
tam diferentes corpos/sujeitos acerca das experiências sexuais – estamos 
em uma lógica de sexo sem tempo para tomar fôlego. “24/7 anuncia um 
tempo sem tempo, um tempo sem demarcação material ou identificável, 
um tempo sem sequência nem recorrência. Implacavelmente redutor, cele-
bra a alucinação da presença, de uma permanência inalterável de operações 
incessantes e automáticas” (Crary, 2014, p. 21). Ao mesmo tempo, ansia-
mos por uma relação que nos satisfaça, também queremos o prazer que 
nos parece impossível. Impossível é um espaço de criação que precisa ser 
alimentado. Sem as impossibilidades, não teríamos condições de pensar o 
que nos é possível. Ou, por outras vias, sem o impossível, corpo e emoção 
estão imersos apenas na significação (Pelbart, 1989; Safatle, 2016).

Para marcar outras possibilidades, é necessário reconhecer que “[m]
eu desejo se identifica com o escrito, só existo enquanto língua” (Serres, 
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2001, p. 53). Para dizer outras coisas, ou buscar diferentes sentidos, também 
precisamos olhar como a língua apoderou-se de todas nossas formas de ser. 
“Falamos para nos drogar, militantes como egotistas” (Serres, 2001, p. 54). 
Diante desses expostos, talvez entendo o que Safatle (2016) nos indica no 
desamparo. O egoísmo e centro da subjetividade que nos localiza no con-
temporâneo tem exigido de nós um lugar do pensamento que não permite 
nossas experimentações-corpo.

Diante de mim passam corpos que presentificam a juventude e todos 
os seus símbolos, que apresentam a violência e todos os seus sinais. Em cada 
gesto entre dois corpos masculinos que se atracam em busca de alimentar o 
desejo daquele que assiste, as imagens de corpo em movimento fomentam 
uma lógica de passar vontade. A pornografia gera uma gula que incita e 
excita os espectadores. Estamos ansiosos por cenas que explicitem o prazer. 
Queremos ver isso que não sentimos há tempos.

O sexo pornografado é um sexo-imagem. Cada cena é dirigida, cada 
corpo está no alto do desempenho de seus modos de ser consumido. Pro-
dutos em estantes, os vídeos disponíveis tanto pelas produtoras industriais 
como pelos espertos amadores que colonizam o desejo e leva-nos ao Limiar. 
Deliramos. A vontade que a pornografia dobra em estratégias de enquadra-
mento e nos contratos de atores pornôs são lógicas ingratas para aqueles 
que vivem do sexo como exposição. Um corpo pornográfico é um corpo que 
não pode ter afetos ou emoções. Não vemos humanos em relações sexuais. 
São imagens. Os pornografados estão inscritos em uma lógica de lingua-
gem e significação que não aproximam seus espectadores de afetos.

Assim, cenas que denotam a agressividade de um corpo masculino 
sobre outro, que inscrevem expressões entre dor e prazer geram para nós um 
espetáculo à parte. O corpo pornográfico é um corpo que não nos comove, 
apenas leva ao delírio. Crary (2014, p. 23) explica como existe uma expe-
riência visual que é incapacitada na lógica de produção e consumo que é 
24/7. Estamos sem condições de enxergar por tantos estímulos, promessas, 
entretenimentos, propagandas e proposições que invadem os olhos. Ilusão 
e estímulo que não nos permite o apreciar como gesto visual e prática de 
interação. 
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Os corpos que suam, que gemem, que trocam tapas e carícias não nos 
permitem tocar, sentir, cheirar, apenas ver e ouvir. Sentidos imersos em uma 
lógica de distância. O sexo-imagem protege a lógica moral de que somos 
apenas aqueles que veem e ouvem. “Eu sinto, senti; eu vi, ouvi, saboreei, 
cheirei; eu falo; falo de mim, de minha solidão e da saudade dos sentidos 
perdidos, choro o paraíso perdido, lamento a perda daquilo a que me dava 
ou do que me era dado. Desde que assim está escrito, eu desejo. E o mundo 
se ausenta” (Serres, 2001, p. 53).

Interessados nas presenças, gememos sozinhos com as imagens. A 
masturbação acompanhada pelos vídeos não é muito diferente daquela que 
acompanha outro corpo, mas não o toca, que troca carícias, mas não as 
sente. A pornografia educa nossas relações e o processo imitativo dela nas 
práticas sexuais não faz do sexo prazer, a não ser que nos coloque em con-
tato com as experiências, com as sensações, com as emoções provocadas. 
O arrepio do corpo em contato com outro corpo, o cheiro e o gosto que 
presentificam o parceiro. A pornografia nos protege de várias trocas, inclu-
sive, de sentir. Anestesia do sexo-imagem. Estamos protegidos de nossas 
possibilidades de sermos quem somos. A angústia aparece como resultado 
do desamparo das imagens.

Wulf (2013, p. 34) trata da nossa relação como grupo humano ao 
mundo das imagens e como essas afetam nossas interpretações da vida. 
Assim, a imagem é resultado de sentidos que geram outras formas de agir. 
Comovem, interessam, inscrevem oportunidades de ser e de sentir. Ao mesmo 
tempo, é necessário operar lembrando do caráter da linguagem e da cultura 
como instituídos e constituintes dos sentidos e dos significados. “As coisas e 
o homem em si mesmo demandam a transgressão nas imagens”. Imaginar é 
criar. Fixar representações não é o mesmo que produzir a partir delas.

Ainda que os sentidos pornografados nos permitissem experimentar 
o contato com o corpo, outras relações seriam possíveis. A masturbação é 
uma forma de prazer experimentado sozinho. Mas estamos em busca de 
nosso prazer ou apenas de cumprir com o ato de gozar e voltar famintos às 
imagens que não cessam de compor nossas telas? As cenas nos incomodam. 
Queremos o imediato: as roupas tiradas, os genitais à mostra, a boca que 
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engole, a penetração, o sexo, os gemidos e o gozo que coroa nosso esforço 
em esperar que estes 10 segundos do vídeo sejam recortados em nossas 
escolhas apressadas com uma das mãos sobre o mouse, ou movimentando a 
linha temporal do vídeo no smartphone enquanto a outra tenta nos consolar, 
nos satisfazer, nos deixar no Limiar.

Ver é uma possibilidade de prazer: escopofilia. Hoje, queremos con-
trole. Acessamos as imagens ao vivo em sites em que corpos conhecidos e 
desconhecidos retiram as roupas, masturbam-se, fazem sexo, expõem-se e 
trocamos moedas virtuais e materiais para que o corpo-imagem nos sirva, 
nos satisfaça. Estamos nos masturbando, vendo outros se masturbando e 
desejando que a mão-imagem tenha a textura das nossas mãos e ejaculem 
concomitante ao nosso desejo de ejacular. Existe prazer nisso? Ou estamos 
desesperados por algo que é apenas significado? O corpo sua, pinga, goza. 
Estamos satisfeitos?

As imagens não apenas nos saturam de significado. Elas nos trans-
bordam, nos mostram como não somos tão desejados, tão excitantes, tão 
fortes, tão interessantes. Não nos deparamos com nossos parceiros virtuais 
nos espaços públicos e privados em que a indústria pornográfica e os esper-
tos empreendedores de fantasias sexuais nos mostram que o sexo é uma 
conquista fácil. Nossos corpos nos incomodam. As imagens excitantes das 
telas nos mostram que existe um corpo que comove outros corpos e que os 
excita, assim como nos excita.

Se o consumo de imagens e práticas pornografadas nos parece ator-
doante, o mercado tem aproveitado tal empreendimento. Junto aos vídeos, 
corpos nos oferecem sexo fácil. Podemos ou não consumir. Mas, ao mesmo 
tempo que as imagens nos transbordam, nos viciam e nos fazem desejar 
canibalmente outros corpos-imagens-fragmentados, nós precisamos tam-
bém de outro corpo. “A modelagem de si próprio é o trabalho a que todos 
somos obrigados, e com diligência assentimos à prescrição de continua-
mente reinventarmo-nos a nós mesmos e administrar nossas identidades 
intrincadas” (Crary, 2014, p. 41).

O autor nos apresenta uma modelagem subjetiva e, junto, apelo a 
uma objetivação dessas transformações: precisamos de corpos também 
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musculosos, de peitorais, coxas, pernas e braços definidos, precisamos ter 
pelos e não tê-los, precisamos de um pênis sempre maior do que temos e 
nossos corpos precisam suportar horas de sexo assim como as edições das 
pornografias nos mostram. Ao termos uma postura sexual ativa ou passiva, 
também precisamos criar condições de excitar e exercitar o sexo-imagem. 
Precisamos ser penetrados com força para mostrar nossa masculinidade em 
posição passiva, bem como também precisamos realizar acrobacias na cama 
para que nossos parceiros sejam impressionados e pressionados. A porno-
grafia nos educa. O corpo precisa corresponder ao que o sexo-imagem nos 
ensinou na última visita masturbatória.

Em que lugar fica a sensação? “A língua endurece os sentidos” (Ser-
res, 2001, p. 69), então, a ereção precisa ser constante. A imagem do sexo 
disponível e à pronta-entrega é uma das lógicas das cenas pornografadas. 
Assim, os corpos-imagens nos exigem, nos excitam e nos incitam. Indústria 
fármaco-química, pílula azul, dilatadores anais e estamos prontos. Somos 
objetos para que possamos ser sujeitos de sexo em uma sociedade em que o 
sexo está a pleno no espaço do delírio. As condições de deleitar-se diante de 
um parceiro e de ser saboreado por este parecem escassas em uma sociedade 
que pula os trechos entediantes dos vídeos pornográficos em que existe o 
mínimo de troca de palavras entre os personagens. Queremos ver o pênis 
em exercício, o ânus sendo penetrado, os corpos se confrontando. Pornogra-
fia não prescinde troca. Precisa ser mão única. Masturbação.

Faz parte da lógica social que instituímos como grupo humano que 
existam necessidades de repetição. Türcke (2016, p. 90) trata das experiên-
cias ritualísticas que são “processos vividos de repetição, nos quais, se não 
quisermos dobrar as crianças, nós podemos introduzi-las quando elas pró-
prias sentem por eles certa tendência”. O ritual é uma forma de constituir 
relações com as experiências de mundo. Uma forma de aprendizado, como 
comenta o autor, ou mesmo uma forma de mimese, como explica Wulf 
(2013, p. 15), que os “[...] rituais desempenham um papel central para a 
formação social e cultural do ser humano”. 

O problema que encontro na leitura de um ritual é que, por conven-
ção, esquecemos de nos questionar a quem servem estas práticas. Aprender 
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na vida social tem mais de inserir-se, localizar-se e produzir-se do que sim-
plesmente a prática de repetir o que fizeram aqueles que nos precederam 
na história humana. Não refletirmos, comovermos ou percebermos isto, nos 
mantém em uma lógica de consumo sem dimensão dos prazeres possíveis 
da vida.

As promessas de produtos e serviços também geram uma lógica de 
sexo disponível como a pornografia nos ensina. Se o sexo não é frequente em 
seu cotidiano, há algo de errado com você. Essa lógica também alimenta as 
possibilidades de esgotamento de quem somos ou a que conseguimos che-
gar. Só significado, sem sensação ou emoção. Esvaziados, a pornografia nos 
convida para não pensar sobre isso. Ou, para pensar muito, mas não sobre 
o quanto o sexo não cabe nas telas. Assim, o exercício do ver coloca-nos 
à disposição de saber sobre. Aprendemos com o pornografado. “Não resta 
nada a dizer, e o olhar se fixa: nada a ver fora do dizível, não há nada fora do 
dizível. Quando fazes silêncio, não vês mais nada, resta morrer. O que vês 
embriagado de verbo? Vejo teu olhar fixo e vazio” (Serres, 2001, p. 89).

O exercício de ser-mundo, de estar encarnado no mundo, de par-
tilhar uma cultura de presença é para nós de um esforço sobre-humano 
(Merleau-Ponty, 1999; Serres, 2001; Gumbrecht, 2015). Os significados 
recobrem nossa existência. É irônico que, ao tanto traçar elementos acerca 
da significação e como ela nos distancia de uma prática de experimentação, 
de consciência como experiência refletida, de sentir a emoção e a percepção, 
este exercício dê-se em um livro. Entendo que a prática filosófica e cientí-
fica também é uma forma de tocar as consciências possíveis. 

Entretanto, como nos aconselha no estudo sobre vagalumes, Didi-
-Huberman (2011, p. 52) diz que ao invés de ações estúpidas como dispor 
desses insetos mortos ou tentar enxergá-los usando projetor de luz, [...] 
é preciso vê-los dançar vivos no meio da noite, ainda que essa noite seja 
varrida por alguns ferozes projetores. Ainda que por pouco tempo”. O 
pensador ainda nos explica que para ter a mesma luz que uma vela é capaz 
de produzir, seriam necessários “cerca de cinco mil vaga-lumes”. Desse 
modo, o pouco que posso captar da experiência do corpo na realização do 
prazer é possível me sinalizar outros modos diferentes do que um estudo 
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que pretenda buscar mapear estímulos fixos do que é o prazer como expe-
riência, como Deleite. 

Compactuo com Didi Huberman (2011) ao entender que é pre-
ciso observar, buscar estratégias, tentar outros caminhos. Essas descrições 
parecem válidas para que possamos instalar um sentido, criar lógicas, ou 
mesmo, como explica Pelbart (2016, p. 43), “[é] preciso esvaziar essa mola 
do sentido. O esgotado pode até combinar ou recombinar as variáveis, per-
corrê-las, exaustivamente, e os termos disjuntos até podem subsistir, mas já 
não servem para nada”. Observar as possibilidades é também encontrar nas 
imagens o motivo para se perguntar – em meio aos acessos de Delírio – ou 
ainda, sob os ditames de Desejo, se é possível sentir prazer em nosso con-
temporâneo. Há vagalumes por aí. Há?

Encarnar-se no mundo. Encarar o mundo. Pôr-se de volta no mundo. 
Talvez sejam ridículas estas tentativas, mas parecem aprazíveis. A imagem 
também sugere para nós, como a linguagem, a existência de ruídos. Como 
explica Serres (2001, p. 117), “[...] o ruído pode dispensar o sentido, mas 
não o inverso. Acontece que, depois do ruído, na direção do tempo, desen-
volve-se uma série de ritmos, de movimentos quase periódicos, de retornos 
dispersos ao acaso” (Serres, 2001, p. 117).

Assim, flertar com a sensação pode ser uma forma de apreender e 
aprender outras lógicas que não estão disponíveis no sexo-imagem. Exis-
tem coisas que o sentido não nos oferece. O corpo sente coisas que não são 
traduzíveis em significados. “A sensação não só está situada atrás do saber 
que acredita falar dela, como o conhecimento corrente a expulsa” (Serres, 
2001, p. 126). Se temos expulsado a sensação, talvez também corresponda a 
nosso trabalho um processo de retomá-la, mesmo que finitamente, mesmo 
que ainda fixada em sentidos da imagem, talvez nos caiba ainda um pouco 
de experiência. 

Se os vagalumes estão por aí, precisamos aprender a enxergar na 
escuridão as dimensões rodopiantes e gentis de seus gestos que vagamente 
indicam direções (Didi-Huberman, 2011). Existem perguntas que nos são 
possíveis porque no Delírio das imagens nos faltam respostas, nos sobram 
incômodos. Ao ser possível para o corpo que masturba diante das ima-
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gens pornográficas sentir, as imagens também nos provocam outras reações. 
Além da insatisfação, além da impossibilidade, além do exercício incomen-
surável de Desejo, o Limiar é o limite. Para quê?

Delírio tem uma consciência que assombra. Em um enfrentamento 
que faz ao mais velho dos Perpétuos – Destino, aquele que carrega um livro 
consigo que contém tudo que aconteceu, acontece e acontecerá –, Delírio diz 
que existem coisas que não estão escritas no livro do primogênito dos Perpé-
tuos, bem como existem caminhos que não aparecem em seu jardim – reino 
de Destino. Delírio nos convida a pensar para além do sentido que Destino 
tem traçado em seu livro. Ao delirar, pensar pode ser um exercício do corpo, 
das emoções e das percepções (Gaiman, 1994c). E, em Pelbart (2016, p. 348), 

A filosofia é inseparável da sensação que temos da vida, de nossos mo-
dos reais de sentir. O que seria de um pensamento que esvaziasse as 
coisas de suas qualidades? Ao contrário, é preciso ficar atento ao modo 
pelo qual elas nos aparecem, há mesmo uma reabilitação da aparência 
– ela não deve ser desqualificada pois é signo da pluralidade da expe-
riência. Daí essa atenção aos blocos de duração, às espessuras espaciais, 
às sensações irredutíveis.

Entre experiências e sensações irredutíveis, o corpo pornografado é 
um corpo que não tem espaço. Saturado pela imagem que produz e é pro-
duto, a pornografia pertence a uma ordem masturbatória, mas seria uma 
apreciação de si ou um movimento repetitivo elaborado por pura significa-
ção? Seria possível outro contato com o sexo? Seria o sexo outra forma de 
criação de vida e de experiência? O que seria o sexo para a percepção? Para 
Merleau-Ponty (1999, p. 232-233),

A sexualidade não é nem transcendida na vida humana, nem figura-
da em seu centro por representações inconscientes. Ela está constante-
mente presente ali, como uma atmosfera. O sonhador não começa por 
representar-se o conteúdo latente de seu sonho, aquele que será revelado 
pela “segunda narrativa”, com o auxílio de imagens adequadas; ele não 
começa por perceber claramente as excitações de origem genital como 
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genitais, para em seguida traduzir esse texto em uma linguagem figu-
rada. Mas para o sonhador, que se desprendeu da linguagem da vigília, 
tal excitação genital ou tal pulsão sexual é imediatamente esta imagem 
de um muro que se escala ou de uma fachada na qual se sobe, que se 
encontra no conteúdo manifesto. A sexualidade se difunde em imagens 
que só retêm dela certas relações tópicas, uma certa fisionomia afetiva. 

Este rosto que afeta precisa ser retomado. É interessante que pos-
samos oferecer condições para outras formas de sentir o que nos constitui 
em percepção e em emoção. Ao sabermos que estes marcos nos sugerem 
significações, estamos em um processo de ressignificação. Seríamos capazes 
de olhar para as imagens que a sexualidade produz para além de um foco/
eixo pornográfico. Ao pensarmos sobre outras formas de encarar o sexo e as 
sexualidades, seríamos capazes de tocar o prazer? Estas questões nos levam 
ao ponto em que a percepção é nossa alternativa de reinvenção.

Susan Sontag (2015, p. 16) trata da percepção que temos da por-
nografia e apresenta uma leitura acerca de sentidos que estão em ordens 
relacionadas às questões de patologia, de sentidos sociais e de caracterizações 
da imaginação da qual a pornografia é fruto. Assim, “tudo o que a pornogra-
fia significa é a representação das fantasias da vida sexual infantil, editadas 
pela consciência mais treinada, menos inocente, do adolescente masturba-
dor, para ser comprada pelos chamados adultos” (Sontag, 2015, p. 46).

Entretanto, no “plano ideal, seria possível a toda pessoa manter rela-
ção sexual com qualquer outra” (Sontag, 2015, p. 77). Pensar a pornografia 
também é encontrar os caminhos que os corpos pornografados geram para 
cenas que envolvem os ideais de excitação e incitação acerca do sexo. No 
íntimo/público dos espaços pornográficos, ao escolher nos buscadores de 
vídeos, a experimentação de cenas, personagens e estereótipos levam os 
indivíduos a contatos múltiplos com a noção das possibilidades do sexo.

É imprescindível que a compreensão de que a masturbação é uma 
lógica de prazer consigo não seja descartada. Entretanto, estamos buscando 
prazer ou estamos reestimulando entre as muitas imagens e cenas que nos 
ocupam na lógica de delírio em alimentar desejo? Pensar sobre o corpo 
e corporalizar o pensamento pode nos tirar da ideia de uma sexualidade 
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como padrão ou manual. Em outros sentidos, Sontag (2015) nos provoca 
para além de uma dimensão significada, mas para a imaginação, para a cria-
ção, para a quebra. Somos capazes de criar prazer.

Esses conhecimentos adquiridos entre os materiais pornográficos 
são da ordem de Delírio. Este é um dos pontos que precisamos problemati-
zar para pensar os efeitos da percepção na constituição das lógicas acerca do 
sexo e da sexualidade. Aquilo que conhecemos, que trazemos para ordem 
da linguagem nem sempre nos auxilia a nos deparar com outras formas de 
compreender o mundo. Sontag (2015, p. 83) nos avisa que “todas as formas 
de verdade – são suspeitas e perigosas”.

Assim, retornando as contribuições de Merleau-Ponty (2015), 
entendo que a percepção não se encontra na ordem da intelectualidade; ao 
buscar relações com a percepção, estamos também em outras direções. “O 
universo da percepção não seria assimilável ao universo da ciência” (Mer-
leau-Ponty, 2015, p. 12), desse modo, o autor retoma as contribuições de 
Husserl que localiza a fenomenologia como uma investida filosófica acerca 
de uma proposição indutiva e experimental. 

Não é o intuito questionar a consciência que conseguimos da expe-
riência refletida, mas tê-la como um processo possível de percepção das 
relações estabelecidas com o mundo e nossos ideais. Entretanto, o con-
temporâneo tem-se tornado um terreno movediço para uma filosofia da 
sensação, tal como explica Türcke (2010, p. 9), em que auxilia a pensarmos 
que a sensação já foi apenas percepção, hoje, “[...] entende-se principal-
mente como sensação aquilo que, magneticamente, atrai a percepção: o 
espetacular, o chamativo”.

A pornografia também está nesta estrutura daquilo que nos atrai, nos 
interpela, nos seduz. Diante do tédio da vida contemporânea, em que telas 
e telas são atualizadas no dinâmico e incansável virtual, estamos em busca 
de algo que nos excite. A pornografia, em sua forma industrial e sua estética 
profissional e amadora, gera esse fascínio de encontrar uma cena que nos 
inflame de desejo. Ao encontrar um vídeo, este também passa a ser objeto 
da velocidade. Queremos agora as cenas que nos interessam: a mídia precisa 
me agradar a qualquer custo. Para Sontag (2003, p. 42),
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[...] a imagem fotográfica, na medida em que constitui um vestígio 
(e não uma construção montada com vestígios fotográficos dispersos), 
não pode ser simplesmente um diapositivo de algo que não aconteceu. 
É sempre a imagem que alguém escolheu; fotografar é enquadrar, e en-
quadrar é excluir. Além disso, modificar fotos precede de muito tempo 
a era da fotografia digital e das manipulações do programa Photoshop: 
para os fotógrafos, sempre foi possível adulterar uma foto. Uma pintu-
ra ou um desenho são considerados uma fraude quando se revela não 
terem sido feitos pelo artista a quem foram atribuídos. Uma foto – ou 
um documento filmado, exibido na tevê ou na internet – é considerada 
uma fraude quando se revela que engana o espectador quanto à cena 
que se propõe retratar.

O sexo-imagem nos sugere uma gama de desejos não sentidos dire-
tamente, mas evocados, colocados em ordem nas cenas filmadas. Atores em 
diferentes contextos, corpos em diferentes condições, situações diversas e 
vontades ignoradas são postas à cena e a serviço do canibal. Em uma por-
nografia gay, a imagem-corpo constitui-se pelos trechos, pelas cenas e pelas 
constituições audiovisuais um desejo que delira ou o delírio provocado no 
limiar. Estamos tão absortos que o voyeurismo nos desarma. 

O lugar daquele que consome não é uma experiência perceptiva em 
primazia. Sem cheiro, sem gosto e sem tato, a imagem nos protege daquilo 
que experimentamos como sentido. O significado é o local central da cena 
pornográfica. Tanta significação gera o que Han (2017b) denomina de 
sociedade da transparência e que é uma condição de exposição e positivi-
dade que marcam o cansaço contemporâneo. Desse modo, faz-se necessário 
investir acerca das condições contemporâneas que levam a sexualidade e os 
corpos a tornarem-se, como indica o autor, transparentes.



3.  CANSAÇO, TRANSPARÊNCIA E DIGITAL

  

A sociedade contemporânea é entendida como uma sociedade do 
cansaço e da transparência, segundo o filósofo sul-coreano radicado na Ale-
manha e professor da área de Filosofia e Estudos Culturais da Universidade 
de Berlim, Byung-Chul Han (2017a, 2017b). As condições que configuram 
essa hipótese levantada pelo autor estão relacionadas às condições físicas, 
psíquicas e sociais que configuram nossas relações e interferem nas dinâmi-
cas contemporâneas. 

Atrelados a uma sociedade de desempenho, que valoriza a positi-
vidade e despreza a negatividade, estamos inseridos em um sistema que 
fragiliza as condições subjetivas e favorece uma exploração que não é mais 
externa aos sujeitos; entretanto, é uma condição de servidão que é interna. 
Lugar de Delírio e de Desejo. O desempenho que vira cansaço e que gera 
transparência não é uma ação em busca do prazer, mas apenas uma prática 
que corrobora com a lógica de consumo de imagens e esgotamento de si.

A noção de sujeito do desempenho de Han (2017a) é uma possibili-
dade de interpretar uma transformação que destituiu uma lógica disciplinar 
que estava nítida para Foucault (1987; 2006). As análises do filósofo francês 
oferecem condições de entendimento de como as instituições modernas 
atribuíram uma lógica de visibilidade e vigilância que geram sentidos acerca 
dos modos de produção de corpos e de subjetividades. Esses movimentos 
estudados por Foucault (1987, 2006) tratam do poder enquanto relação: o 
poder é da lógica do exercício que se faz sobre corpos e práticas – seja por 
meio dos discursos, seja por meio das incitações que ocorrem em um plano 
não-discursivo ou de visibilidade, como discute Deleuze (2005).

Han (2017a, 2017b) sugere que vivenciamos uma lógica de exploração 
que é a do sujeito do desempenho. Internalizada a lógica oprimido/opressor, 
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exploramos a nós mesmos e exigimos um exercício desenfreado e delirante de 
produtividade e progresso. Essa positividade tem fragilizado uma caracterís-
tica discutida pelo filósofo sul-coreano como relevante para o nosso sistema 
de relações. A lógica de positividade anula e destitui a capacidade da negativi-
dade, daquilo que não é passível de explicação racional e do que não pode ser 
nítido e transparente. Uma lógica de visibilidade gera a transparência como 
resultado e o cansaço como condição. Assim, interesso-me por essa análise 
porque a negatividade, a dubiedade e a possibilidade de elementos pouco 
visíveis geravam efeitos como o erotismo e a sedução (Bataille, 1987). 

A sensibilidade de um conhecimento que vem do corpo é uma outra 
possibilidade de instaurar sentidos acerca do mundo e sobre si. “Ver quer 
dizer saber, e saber reduz-se a dizer; ver ou viver e viver ou dizer. Não resta 
nada a dizer, e o olhar se fixa: nada a ver fora do dizível, não há nada fora 
do dizível. Quando fazes silêncio, não vês mais nada, resta morrer”. Esti-
mulados por pensar sensivelmente e encarar o silêncio, precisamos repensar 
como o verbo ignora o corpo. “O que vês embriagado de verbo? Vejo teu 
olhar fixo e vazio” (Serres, 2001, p. 89). Contra a transparência, apenas o 
corpo pode auxiliar a sentir.

Hoje estas condições transparentes inviabilizam estas ações. Han 
(2017b, p. 4) explica que a pornografia seria uma condição contemporânea 
porque é “o contato imediato entre a imagem e o olho”. Assim, o filósofo 
problematiza que esse contato deriva da experiência de transparência que 
constitui as relações que seriam singulares de formas diferentes. A relação 
capitalista de consumo faz com que estejamos inscritos em uma lógica de 
comum e iguais. Essa seria uma sociedade de transparência e o que o autor 
chamaria de “um inferno do igual”.

A igualdade é, então, apresentada como um ponto a ser analisado 
com cautela. A ideia de que “[s]ó a máquina é transparente” explicita o 
risco deste momento (Han, 2017b, p. 5) em que a ideia de igualdade é posta 
como uma resolução a um sistema assimétrico de poder. Retomo a explica-
ção de Foucault (2006, p. 8) em que precisamos entender que o poder é “[...] 
uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que 
uma instância negativa que tem por função reprimir”. Assim, sem desfazer-
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-se das noções apresentadas pelo filósofo, compreendemos como a lógica 
de visibilidade gera uma transparência perigosa. Essa condição mantém a 
representação de um sentido de corpo e de relações que estão expostas. 

Estamos a serviço de um sistema de funcionamento que nos guia 
para a visibilidade, para um funcionamento incessante e para um sentido 
de exposição. Expor-se e estar transparente. A dinâmica de estar à mostra 
também fez com que perdêssemos capacidades de constituir narrativas ou 
de gerar outras inscrições possíveis nas relações. Mediados todo momento. 
Corpo, trabalho, alma, sexo – tanto corpo como prática – tornaram-se 
transparente: são facilmente selecionados, disponibilizados e consumidos 
na lógica midiática contemporânea. Assim, retomo Türcke (2016, p. 118) 
no aviso de que a busca por compreender esta ação é “compreender como 
ela se tornou”.

Couto (2012, p. 11), em outra perspectiva, apresenta que a cibercul-
tura incita uma lógica imersa pelos “apelos publicitários e as promoções 
das metamorfoses físicas e mentais, sempre renovadas, de acordo com os 
mais recentes experimentos científicos, estéticos, pedagógicos e políticos”. 
Assim, o corpo torna-se um objeto dessa lógica política que incita formas 
de ser e de agir. Imersos nos significados do contemporâneo, somos toma-
dos por um apelo de melhorias e de uma potência que deve ser levada ao 
que de mais atual podemos encontrar no mercado de consumo contempo-
râneo (Couto, 2012, Crary, 2014, Han, 2017a, 2017b).

Em uma lógica de positividade, a rede torna-se um espaço em que os 
corpos, desvinculados de suas carnes, desmaterializados, possam atuar ape-
nas em sentido positivo. Na análise de Han (2017b), “[é] significativo que o 
Facebook não disponibilize um botão de ‘não curtir’”. A sociedade positiva 
e transparente em que tudo precisa tornar-se informação nos coloca diante 
de uma lógica em que o vento digital caracterizado por Han (2017b) faça 
transparente e sem capacidade de anteparo a toda e qualquer relação com o 
corpo e a sexualidade como manifestações orgânicas.

Em contraponto, retorno a Merleau-Ponty (1999, p. 219). Para o 
fenomenólogo, é “a sexualidade que faz com que um homem tenha uma 
história”. Desse modo, o sexo está entre as ações/práticas/percepções que nos 
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encarnam no mundo. Como uma forma de “ser a respeito do mundo, quer 
dizer, a respeito do tempo e a respeito dos outros homens” (Merleau-Ponty, 
1999, p. 220). Diante das práticas de ser no mundo, somos encaminhados 
também pela sexualidade a nos localizarmos, a nos percebermos encarna-
dos nas relações que estabelecemos. A sexualidade, bem como as práticas 
sensoriais, os sentidos e suas manifestações que permitem o processo de 
encarnar-se, são os pontos de contato que permitem que a existência seja 
percebida, sentida e significada (Merleau-Ponty, 1999).

Encontrar-se com essas percepções também é um modo de com-
preender como a transparência exigida pelo excesso de comunicação e 
informação e pela administração do corpo como uma matéria biológica, 
que deve ser afiada pela tecnologia e melhorada por meio de sistemas tec-
nológicos, gera também uma distância do corpo para suas realizações e 
percepções. A tecnologia, as comunicações e nossos contatos com as ima-
gens nos geram tanta fome que entramos em estado de inanição. Estamos 
famintos e não conseguimos nos saciar. “Na sociedade exposta, cada sujeito 
é seu próprio projeto de publicidade” (Han, 2017b, p. 12). Impelidos pela 
lógica de mostrar-se, perdemos o contato com o perceber-se.

Em vez da dinâmica de constituição de si por meio das relações com 
o mundo, o digital tem nos abarrotado de informação. Nesse sentido, Han 
(2014a, p. 6) explica que o digital nos oferece uma embriaguez que nos leva 
à “cegueira e simultânea obnubilação” que “constituem a crise atual”. Couto 
(2012, p. 29) nos indica que estas políticas do pós-humano nos geram 
possibilidades para mudar, transformar, adaptar e produzir corpos. “Nesse 
contexto, as interfaces dos corpos, das sexualidades e das tecnologias digi-
tais se confundem e anunciam novos modos de existir”. Assim, se tomamos 
a explicação de Wulf (2013, p. 39-40) sobre o que é contemplar, entendo 
que essa transparência não condiz com a capacidade de interação que este 
sentido humano permite. Como ensina Wulf (2013, p. 39-40),

O olhar não pode ser descrito adequadamente nem como um feixe de 
luz que é indispensável para tornar o mundo visível ou como um espe-
lho que apenas reflete o mundo. O olhar é ativo bem como passivo, ele 
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se dirige ao mundo e o recebe ao mesmo tempo. O que determina essa 
relação entre atividade e passividade tem sido assunto de controvérsia 
na história do olhar. Merleau-Ponty indicou que nós devemos assumir 
que o mundo está olhando para nós, bem como as imagens que fazemos 
de nós mesmos. No olhar, o mundo e o ser humano se interseccionam, 
em um quiasmo. Com um olhar, a pessoa pode expressar muitas coisas e 
negá-las, pois o olhar é espontâneo e não dura. Ele torna coisas visíveis 
e ao mesmo tempo é uma forma de expressão humana.

Desse modo, a sexualidade olhada é submetida a tecnologias e suas 
atualizações. Se Couto (2012, p. 30) entende que tudo passa a ser sexual 
porque criamos com as redes a potencialidade de aventurar-se no sexo que 
aparece e é estetizado “na publicidade e na pornografia que a tudo con-
taminam e seduzem”, Han (2014a) explica que estamos nesta “exposição 
pornográfica da intimidade da esfera privada” em redes digitais que nos 
convidam a expor imagens de nossos corpos. Entretanto, a pornografia em 
seus processos pedagógicos e no distanciamento das relações entre corpo e 
prazer nos exila no reino de Delírio.

Han (2017b, p. 13) corrobora com nossa hipótese porque entende 
que a ação da exposição pornográfica nos aliena do prazer. Assim, não é 
possível para o filósofo “experimentar o prazer”. Essas lógicas de ejaculação 
e exposição tornam-se o foco do olho e das imagens. Se o corpo é impedido 
de sentir, porque delira, somos nós que estamos distantes de outras formas 
de criar prazeres. O filósofo nos diz que explorar e expor são ações conco-
mitantes nesta lógica.

Assim, endossado por Han (2017b, p. 39), entendo que a “trans-
parência é inimiga do prazer”. A visibilidade exigida em tempos de rede 
gera uma economia de exposição que ignora a necessidade do contato, da 
troca e que permite que o corpo seja compreendido como peça obsoleta 
ao ser melhorada. A relação com o prazer fica distante da percepção, do 
corpo como contato e carne do mundo. O corpo passa a ser uma infor-
mação a ser atualizada e não nossa condição de existência. Essa lógica 
ignora, enfraquece e deslegitima a capacidade de viver com o outro. Vive-
mos tempos em que “parece cada vez mais, não há nenhuma experiência 
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erótica” (Han, 2014b, p. 5) e desse modo, “[t]udo é aplainado para ser 
convertido em objeto de consumo” (Han, 2014b, p. 6).

Essa lógica de consumo aproxima-nos da discussão feita por 
Marcuse (1973, p. 13), ao percebermos que existe, no desenvolvimento 
tecnológico, uma submissão do humano. Esta, acompanhada pelo desen-
volvimento midiático e os discursos que oferecem explicações para “fazer 
aceitar interesses particulares como sendo de todos os homens sensatos”. 
Assim, somos incorporados nesse movimento e estimulados a compreender 
que a “livre escolha entre ampla variedade de mercadorias e serviços não 
significa liberdade se esses serviços e mercadorias sustentam os controles 
sociais sobre uma vida de labuta e temor – isto é, sustentam a alienação” 
(Marcuse, 1973, p. 28).

Desse modo, como carne do mundo, ponto de contato com a exis-
tência, espaço/carne de troca de experiências e criação de prazeres, ficamos 
relegados ao mundo da informação que se desfaz das experiências do corpo. 
Delírio reina por aqui. Entre tantos significados acreditamos – ou quere-
mos crer – na capacidade de ter sensações, mas sem contatos. Ao invés de 
Desejo nos levar a ação, Delírio nos paralisa diante das telas. Imagens e 
desejos são gravados, transmitidos, curtidos, compartilhados. Serão os nos-
sos? Será que estamos desejando ainda? Ou este é o modelo de expressão? 
De quem é o corpo que você vive? Seu? Ou dos sistemas de construção, 
exploração e exposição das mídias contemporâneas?

Estamos em uma lógica de exposição, mas distantes de uma como-
ção que nos indique outras possibilidades. Desse modo, “as sexualidades 
que circulam no ciberespaço se colocam a serviço de todo tipo de experi-
mentação [de significados]. Sem o corpo biológico, são seguras, higiênicas, 
dinâmicas, sem falhas, limites ou restrições de qualquer ordem” (Couto, 
2012, p. 34). E, o corpo ser lido pela biologia é o bastante? O corpo como 
obra de arte fica aquém a dimensão de sistemas, órgãos, tecidos e células. O 
prazer não é apenas estímulo e resposta.

O gozar tornou-se o único objetivo do sexo. Será que gozamos? 
Perdemos a relação com a experiência corporal, também ignoramos as 
percepções como capacidade de construir relações com o outro e consigo. 
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Nas condições tecnológicas, sociais, políticas e culturais que nos encontra-
mos, também somos localizados como sujeitos de dever e não de prazer 
(Han, 2017b). Assim, nossas trocas informacionais pelas redes e conexões 
nos incitam ao agir por meio de recompensas que nos parecem úteis e que 
geram sentidos sobre nossos modos de agir. 

Entretanto, o excessivo valor dado às imagens nos empurra à lógica 
narcisista que faz sentido em um passeio pelo Limiar. Desejo ama a si 
mesma, nós seguimos a mesma trilha. Mas, “[...] o narcisismo é exatamente 
o oposto do amor-próprio característico [...]. Na experiência, encontramos 
o outro. Esses encontros são transformadores sim, nos modificam. As vivên-
cias, ao contrário, prolongam o eu no outro, no mundo [...]. O eu difunde-se 
e torna-se difuso” (Han, 2017, p. 84).

Sem corpo para a tecnologia, ou como uma máquina obsoleta em 
um grupo de sentidos culturais e de mercado, o mundo digital nos mostra, 
em sua riqueza de significações, a sua pobreza em alteridade e em resis-
tência (Han, 2017b). Nessa direção, Han (2014a, p. 7) nos traz a noção de 
respeito como, “literalmente, ‘olhar para trás’. É um olhar novamente. No 
contato respeitoso com os outros nos resguardamos de um olhar curioso”. 
O problema é que o respeito nos exige a capacidade de, ao ver, levar em 
consideração o corpo que nos encarna no mundo e o corpo do outro, o que 
nos localiza e nos produz, diferente das exigências voyeuristas da falta de 
distância que as redes empregam a nós.

Couto (2012, p. 35) nos diz que, com a lógica de “sexualidades 
sem corpos, sem relacionamentos”, nossa busca é “que o prazer seja algo 
autossustentável e autossuficiente”. Desse modo, existe um imperativo 
para o gozo imediato que é apregoado por uma lógica publicitária em que 
o sexo “se transformou em bem de consumo” (Couto, 2012, p. 35). Em 
contraponto, essa noção de sexo delirante nos afasta das possibilidades de 
deleitar-se em relação ao corpo – o meu e o do outro. Potência e experiência 
estão em conflito nessas lógicas de exposição. Nesse desenfreado sistema 
de desempenho, Delírio nos movimenta em direção a tantos significados 
que a reação é produzir imagens sem contemplar as experiências que são 
permitidas nesta interação. Em Wulf (2013, p. 41-42),
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A imaginação não está confinada ao visual. Em essência, ela é um po-
der sin-estético e dificilmente menos crucial para a percepção auditiva, 
tátil, olfativa e gustativa do que para a visão. O preconceito etimológico 
da imaginação favorecendo o sentido da visão é uma característica da 
nossa cultura e história e sua determinação do modo como a cultura 
europeia se relaciona consigo mesma. 

Ao retomarmos as contribuições de Merleau-Ponty (1999, p. 236), 
entendo que a sexualidade participa de uma lógica que envolve o corpo. 
Ao optar por entender que “[o] homem é uma ideia histórica e não uma 
espécie natural”, nós tocamos outras significações, ou, saímos em busca de 
percepções diferentes das exigências desse contexto delirante. Para o autor 
(1999, p. 236),

A sexualidade, diz-se, é dramática porque engajamos nela toda a nossa 
vida pessoal. Mas justamente por que nós o fazemos? Porque nosso 
corpo é para nós o espelho do nosso ser, senão porque ele é um eu na-
tural, uma corrente de existência dada, de forma que nunca sabemos se 
as forças que nos dirigem são as suas ou as nossas – ou antes elas nunca 
são inteiramente nem suas nem nossas. Não existe ultrapassamento da 
sexualidade, assim como não há sexualidade fechada sobre si mesma. 
Ninguém está a salvo e ninguém está inteiramente perdido. 

Assim, a sexualidade não é um aspecto apenas discursivo, ela é o 
corpo como possibilidade do prazer. Ao dizer isto, também não ignoro que 
a sexualidade é produzida no discurso investido nas relações de poder que 
constituem o que entendo por Desejo. O prazer e o desejo também são 
levados a significar. O problema que encontro nesta encruzilhada entre per-
cepção, emoção e significado não é a existência de sentidos e pensamentos, 
mas é a falta de corpo que estas significações nos trazem. Deliramos. Entre-
tanto, o corpo não é redutível à ordem da palavra. O corpo não é o acordo 
cultural que nos inscreve. Sentir prazer não é significado em nossas lógicas.

Entender que “a linguagem pode desagregar-se em fragmentos, é 
porque ela se constitui por uma série de contribuições independentes e 
porque a fala, no sentido geral, é um ser de razão” (Merleau-Ponty, 1999, 



65

p. 238). Como prática da razão, eliminamos as percepções e os sentidos. 
Em uma lógica do igual e do mesmo, o corpo torna-se meio de transporte 
de uma racionalidade sem fim. Meio de comunicação de Delírio, o corpo 
serve a desejo. Chegamos ao prazer? Quando? Como? Quais experiên-
cias são percebidas e refletimos sobre elas? A lógica da lógica nos leva a 
Delírio.

“Saber uma palavra ou uma língua não é dispor, nós o dissemos, 
de montagens nervosas preestabelecidas. Mas também não é conser-
var da palavra alguma ‘recordação pura’, alguma percepção enfraquecida” 
(Merleau-Ponty, 1999, p. 245). Ao invés de optar pela contradição corpo-
-percepção/corpo-significado, entendo que a complementaridade precisa 
ser discutida nessas interações. A sexualidade faz parte dessas interações. 
Vislumbrar as contribuições das filosofias e políticas pós-estruturalistas e 
inscrever os sentidos oferecidos pela fenomenologia, o objetivo é uma outra 
articulação de percepção e significação, por meio de tentativas que são tam-
bém de ordem emocional.

No “contrato contrassexual” proposto por Paul B. Preciado (2014), 
estamos diante de uma oportunidade de que “os corpos se reconhecem a 
si mesmos não como homens ou mulheres, e sim como corpos falantes, e 
reconhecem outros corpos como falantes”. Desse modo, “[...] renunciam 
não só a uma identidade sexual fechada e determinada naturalmente, como 
também aos benefícios que poderiam obter de uma naturalização dos efei-
tos sociais, econômicos e jurídicos de suas práticas significantes”. Ao incitar 
a desnaturalização dos códigos e efeitos estabelecidos, estamos também em 
busca de abrir mão de um norteamento simplista da racionalidade.

Merleau-Ponty (1999, p. 249) nos explica que 

O pensamento não é nada de “interior”, ele não existe fora do mundo 
e fora das palavras. O que nos engana a respeito disso, o que nos faz 
acreditar em um pensamento que existiria para si antes da expressão, 
são os pensamentos já constituídos e já expressos dos quais podemos 
lembrar-nos silenciosamente e através dos quais damos a ilusão de uma 
vida interior.
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Assim, “[...] a fala é um gesto, e sua significação um mundo” (Mer-
leau-Ponty, 1999, p. 250). Entender a racionalidade como princípio-fim 
em si nos mostra uma ingenuidade em problematizar como somos carne-
-do-mundo. A interpretação atribuída pelo fenomenólogo é que “o sujeito 
pensante deve ser fundado no sujeito encarnado”. Assim, “[o] sentido da 
palavra não está contido na palavra enquanto som. Mas é a definição do 
corpo humano apropriar-se, em uma série indefinida de atos descontínuos, 
de núcleos significativos que ultrapassam e transfiguram seus poderes natu-
rais” (Merleau-Ponty, 1999, p. 262).

Pensar com Merleau-Ponty (1999) na caracterização inventada da 
linguagem por meio de uma necessidade/vontade de domínio do pen-
samento e uma busca por uma essência também é possível acompanhado 
por Preciado (2014): pensar em como essa essência está na ordem de uma 
lógica discursiva acerca do corpo. Assim, na contrassexualidade, a sexuali-
dade é uma tecnologia que está em diferentes pontos de contato do corpo 
encarnado no mundo e nas relações que foram naturalizadas pelo discurso e 
pelas práticas de significação. “A contrassexualidade não fala de um mundo 
por vir; ao contrário, lê as marcas daquilo que já é o fim do corpo, tal como 
este foi definido pela modernidade” (Preciado, 2014, p. 24).

Em caráter revisionista, a contrassexualidade também desnaturaliza 
os sentidos essenciais de corpo, mas é um corpo-encarnado-no-mundo. 
Existe em Preciado (2014, p. 25) uma “vontade de desnaturalizar e desmis-
tificar as noções tradicionais de sexo e de gênero, a contrassexualidade tem 
como tarefa prioritária o estudo dos instrumentos e dos dispositivos sexuais 
e, portanto, das relações de sexo e de gênero que se estabelecem entre o 
corpo e a máquina”. Encontrar o corpo como aquele que nos encarna no 
mundo é perceber que constituímos narrativas autoexplicativas, verdades 
fundadas em metanarrativas e sistemas de significação de lógicas que optam 
antes por um lugar fundante da racionalidade, que uma lógica possível por 
ressignificação das percepções.

Ao invés de seguir do significado até o que ele vibra no corpo, a proposta 
de sensibilização parte do corpo, de suas percepções e de como se encarna 
no mundo. Ao encarnar-se no mundo, ser-no-mundo, o corpo é aquele que 
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movimenta o discurso, sensibiliza os afetos que investem sobre o corpo. Ape-
nas nessas condições o corpo abraça o significado sem ser apenas consumido 
por ele. Ao invés de apenas discurso sobre o corpo ou corpo sem discurso, é 
necessário que o corpo e o discurso se produzam ao encarnar-se no mundo.

“O problema do mundo, e, para começar, o problema do corpo próprio, 
consiste no fato de que tudo reside ali” (Merleau-Ponty, 1999, p. 268, grifos 
do autor). O autor também nos indica que “[...] o corpo não é um objeto. Pela 
mesma razão, a consciência que tenho dele não é um pensamento, quer dizer, 
não posso decompô-lo e recompô-lo para formar dele uma ideia clara. Sua 
unidade é sempre implícita e confusa” (Merleau-Ponty, 1999, p. 269).

Em outra direção, Preciado (2014, p. 26) nos fala do desejo humano 
de dominar esse corpo que “é um texto socialmente construído, um arquivo 
orgânico da história da humanidade como história da produção-reprodu-
ção sexual, na qual certos códigos se naturalizam, outros ficam elípticos e 
outros são sistematicamente eliminados ou riscados”. Este é o meu interstí-
cio entre as lógicas fenomenológicas e pós-estruturalistas. Não entendendo 
que o corpo seja uma essência natural ou uma lógica textual organizada, 
aproximo-me da ideia oferecida por Han (2017a, p. 62) em que “[c]opiar é 
precisamente a atividade que não admite qualquer iniciativa”.

Nessa lógica, o movimento de exigência de uma transparência nos 
faz com que tenhamos suspeitas de tudo que “não se submete a visibilidade. 
E nisto consiste sua violência” (Han, 2017b, p. 14). Ser corpo não ignora que 
existe um contexto de significação que gerou modos de nos localizarmos 
no mundo. Entre tantos sentidos, a percepção ficou submetida à palavra. 
Desse modo, também, a emoção e a percepção tornaram-se as declarações 
do que se “sente”. O que é sentir em uma lógica de exposição, senão apenas 
registrar o que é de desejo e de consumo? Para Han (2017b, p. 14),

A comunicação visual se realiza hoje como contágio, alívio ou reflexo. A 
falta de reflexão estética. Sua estetização é, definitivamente, anestésica. [...] 
É essencialmente mais rápida que a comunicação do sentido. Este é lento. 
É um obstáculo para os círculos acelerados da informação e comunicação. 
Assim, a transparência está ligada a um vazio de sentido. A massa de in-
formação e de comunicação é estimulada a partir de um vácuo de terror.
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Assim, existem recursos sensíveis para problematizar os limites das re-
des. Para Han (2017b, p. 15) o tato é o fim da distância do olhar. Para ele, 
a “proximidade é rica em espaço, enquanto a falta de distância a aniquila. 
A proximidade inscreve uma distância”. Entender a sexualidade como 
parte perceptiva/emocional/significativa é uma forma de tirá-la da ló-
gica de explicações entre essência e discurso, para submetê-la a outros 
olhares ou, ainda, para sentir o prazer. Nesse sentido, talvez uma das pre-
sunções deste livro seja buscar uma forma de deleite acerca da sexuali-
dade que não está apenas na percepção e nem somente no discurso, mas 
que participa dessas direções e é tomada pelas emoções como práticas de 
constituição do prazer. Como ensina Han (2017b, p. 16), 

O jogo com a ambiguidade e com a ambivalência, com segredos e enig-
mas, aumenta a tensão erótica. A transparência ou a visibilidade seriam 
o fim do Eros, ou seja, a pornografia. Não é ao acaso que a sociedade 
atual da transparência seja uma sociedade da pornografia. Também a 
práxis da pós-privacidade, que exige em nome da transparência uma 
nudez sem limites prejudica completamente o prazer.

Assim, cientes de que existe um desejo tecnológico e um delírio con-
temporâneo que nos impregna em significados, buscamos outras formas de 
atuar nestes sentidos. Antes do que um olhar denuncista, proponho uma 
prática de investir acerca desses elementos e buscar outras lógicas. Entre 
as possibilidades de perceber, emocionar-se e pensar, também precisamos 
imergir em nossos contextos, ou seja, também é necessário compreender 
que “[o] corpo e o entendimento compõem-se de tempo” (Serres, 2005, p. 
162). Ou, compreende Safatle (2016, p. 20), “[c]ada corpo tem seu regime 
de temporalidade e regimes de temporalidade idênticos aproximarão cor-
pos aparentemente distantes”.

Encontramos o desamparo dos tempos que nos cercam para nos pen-
sar acerca dos sentidos que nos localizam e identificam. Abrirmo-nos a isso, 
como explica Safatle (2016, p. 21) “a um afeto que me despossui dos pre-
dicados que me identificam”. Assim, o autor nos estimula a iniciar “outro 
tempo político” e, desse modo “mudar de corpo. Pois nunca haverá nova 
política com os velhos sentimentos de sempre” (Safatle, 2016, p. 29). Assim, 
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a estratégia que encontro para o desamparo é que nem essência e nem dis-
curso dão conta integralmente das demandas contemporâneas. Nem o sexo 
e nem a sexualidade que são inscritos nas ordens das imagens pornográficas, 
nem a naturalização de uma lógica social que ignora termos da política e da 
significação contemporânea e transformam o sexo em um sistema de signifi-
cação dão conta de explicar – em percepção, emoção e sentido – os caminhos 
que nos localizam na apatia. Em Safatle (2016, p. 31), 

No desamparo, deixo-me afetar por algo que me move como uma for-
ça heterônoma e que, ao mesmo tempo, é profundamente desprovido 
de lugar no Outro, algo que desampara o Outro. Assim, sou causa de 
minha própria transformação ao me implicar com algo que, ao mesmo 
tempo, me é heterônomo, mas me é interno sem me ser exatamente 
próprio. O que talvez seja o sentido mais profundo de uma heterono-
mia sem servidão. O que também não poderia ser diferente já que amar 
alguém é amar suas linhas de fuga.

A apatia das lógicas midiáticas e informacionais do contemporâneo 
nos desamparam. O corpo tornou-se obsoleto, mas o discurso não tem refor-
mulado estratégias de fuga para isso de forma a reintegrar a percepção e as 
emoções em outros sentidos. Sermos apenas natureza nos domestica a uma 
fisiologia que ignora uma possibilidade de sentidos que podem nos socorrer. 
Apenas as culturas e os discursos tiram de nós a capacidade de perceber nosso 
local, nossa encarnação-no-mundo. “O mundo é a emanação de um corpo 
que o penetra. Um vai e vem instaura-se entre sensação das coisas e sensação 
de si. Antes do pensamento, há os sentidos” (Le Breton, 2016, p. 11).

Encaminhar-se por uma antropologia dos sentidos, como nos dire-
ciona David Le Breton (2016), é também aproximar-se dos limites e das 
potencialidades das lógicas que estabelecemos para denominar nosso 
encontro com o corpo como processo e carne, com as lógicas estabelecidas, 
mas também com os afetos e as percepções que nos incrustam no mundo. 
Estar encarnado no mundo é uma forma de revisitar os significados, as 
emoções e as percepções que nos atravessam. É um modo de localizarmo-
-nos como seres sensíveis. Como observa Le Breton (2016, p. 11), 
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o corpo é profusão do sensível. Ele é incluído no movimento das coisas 
e se mistura a elas com todos os seus sentidos. Entre a carne do homem 
e a carne do mundo, nenhuma ruptura, mas uma continuidade senso-
rial sempre presente. O indivíduo só toma consciência de si através do 
sentir, ele experimenta a sua existência pelas ressonâncias sensoriais e 
perceptivas não cessam de atravessá-lo.

Assim, ao percebermos que existe na constituição do corpo uma 
lógica que “somos fruto e efeito daquilo que através de nós foi criado, somos 
suas testemunhas” (Pelbart, 2016, p. 397). Essa lógica nos permite atravessar 
na história o que conflui em corpo por meio de percepções, emoções e sig-
nificações. Antes de pura natureza ou síntese da cultura, somos amálgamas 
de uma prática que nos incrusta em sentidos que nos fornecem um grupo 
de emoções e percepções que ficam para além do que é apenas significado.

Menos interessado na quantidade de policiais e verificadores de 
um sentido específico na filosofia (Safatle, 2016), na linguagem e na atri-
buição de valores específicos, estou estimulado a traçar caminhos que 
nos mostrem como a lógica pornográfica precisa ser revisitada. E, desse 
modo, diante do que se mostra impossível, estabelecer caminhos para gerar 
outras possibilidades de ver a noção de sexualidade como uma estratégia 
percepto-afecto-significante. Destronar lógicas unitárias ou universais para 
multiplicar possibilidades de caminhos acerca das significações. “O impos-
sível é o lugar para onde não cansamos de andar, mais de uma vez, quando 
queremos mudar de situação. Tudo o que realmente amamos foi um dia 
impossível” (Safatle, 2016, p. 36). Mesmo assim, é preciso ter a consciência 
do que Safatle (2016, p. 36) avisa: “[q]uem toca o impossível, paga um 
preço. Há o chão à nossa espera, o acidente, a quebra certa e segura como a 
dureza do asfalto” (Safatle, 2016, p. 36).

Wulf (2013, p. 101-102) acrescenta:

A comunicação social depende crucialmente de como as pessoas fazem 
uso de suas ações e comportamentos determinados culturalmente, quais 
distâncias corporais elas tomam, quais posturas corporais elas adotam, 
quais gestos elas desenvolvem. Por esses meios, as pessoas comunicam 
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muito sobre si mesmas e sua abordagem de vida, sobre seu modo de 
ver, sentir e experimentar o mundo. Apesar da sua importância central 
para os efeitos e consequentemente para a ação social, esses aspectos da 
performatividade corporal estão ausentes em muitas teorias tradicio-
nais do ritual, nas quais os atores ainda estão reduzidos a sua dimensão 
cognitiva, enquanto as condições contextuais e sensoriais nas quais eles 
agem são ignoradas. Com o objetivo de evitar tal reducionismo, pre-
cisamos nos lembrar, e ter em mente, como as ações rituais emergem, 
como estão ligadas à linguagem e à imaginação, como a singularidade 
dos rituais é possível através de padrões sociais e culturais e como sua 
dimensão “como evento” se relaciona a seus aspectos repetitivos. 

Nessa direção, acompanhar a leitura do ritual e da constituição dos 
significados não precisa ser o limite entre o corpo e a cultura. Ao andar 
por esses caminhos, chegamos a uma encruzilhada. A opção deste trajeto 
não parece encontrar lugar, porque de um lado está o significado, de outro 
a emoção e o terceiro é a percepção. Angustiado por essas escolhas, opto 
por abrir-me uma quarta oportunidade. Nesse trajeto, ora por um caminho, 
ora por outro, acabo por abrir na mata outra trilha, uma mistura, talvez 
embrenhando na mata entre esses espaços que foram abertos por outros 
que precedem este estudo.

Pelbart (2016, p. 398-399) explica que as imagens estão por toda parte 
nos oferecendo suas lógicas, “imagens subordinadas à comunicação, imagens 
tomadas num sistema de troca ou da mercadoria – imagens-mercadoria, feti-
chismo da mercadoria!” Entretanto, essas imagens geram para nós um lugar 
cômodo. As imagens pornográficas e nossos corpos-imagens pornografados 
nos deixam satisfeitos por uma iconofagia que parece ser a única forma de 
relacionarmo-nos hoje. Entretanto, é necessário revisitar esse lugar de sujeito 
que a imagem localiza, coloniza e dimensiona. É preciso refazer o percurso, 
gerar outras saídas, cavar, abrir caminhos, é preciso desfazer-se das imagens 
como apenas significado ou como lógica a ser devorada. É preciso sair de uma 
lógica simplista de pensamento. É preciso sentir.

Excita-me a ideia de que a percepção, a emoção e o significado 
funcionam em interação. Assim, o corpo estaria em um interstício dessas 
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interações e a pornografia tornou-se um distanciamento do perceber-se e 
do se emocionar para apenas aquilo que significa. Delírio que se perdeu de 
Deleite, de si mesma. Retomar o lugar do corpo como percepção e emoção 
é uma forma de revisitar a significação como uma prática de sentidos que 
existe em relação aos outros efeitos que constituem os corpos encarnados 
no mundo. Nesse ato desamparado, a pornografia nos aproxima de uma 
apatia. Sem corpo, somos apenas uma racionalidade ignorante, um sentido 
sem referente, uma lógica que não nos permite sensibilidade. Safatle (2016, 
p. 36) alerta:

Se amássemos tanto nossos corpos como são, com suas afecções defi-
nidas e sua integridade inviolável, com sua saúde a ser preservada com-
pulsivamente, não haveria arte. Há momentos em que os corpos preci-
sam se quebrar, se decompor, ser despossuídos para que novos circuitos 
de afetos apareçam. Fixados na integridade de nosso corpo próprio, não 
deixamos o próprio se quebrar, se desamparar de sua forma atual para 
que seja às vezes recomposto de maneira inesperada. 

Acompanhado por Safatle (2016), entendo que o significado tam-
bém precisa dessas quebras, desse desamparo e de suas rachaduras. Se o 
corpo precisa de mudanças, a linguagem precisa acompanhar este processo. 
Outro corpo, diferente significado. Antes de abandonar-se no Limiar do 
Desejo, a busca pelo prazer. O cansaço e a transparência discutidos por Han 
(2017a, 2017b) nos mostram como a lógica de consumo e de desempenho 
tem investido sobre nós, intensamente por esse caminho das significações. 
Entre outros potenciais, encontrar-se como corpo em processos percepti-
vos, emocionais e significativos é uma forma de colocar-se à disposição de 
aceitar o indeterminado.

Para colapsar o discurso, é necessário reencarnar-se no mundo. Ser 
corpo. Apenas em condição de corpo que experimenta o sensível, as sensa-
ções e que é afetado podemos criar outras obras como a arte e o corpo, ou 
o corpo como obra de arte. Entender estas condições auxiliam aqueles que 
perpassam essa relação entre palavra e sentido a ver o caráter ficcional da 
linguagem. Falta corpo.
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Fazer-se corpo é retomar à vida um direito de existência. Pensar no 
corpo como manifestação dessa vida que é provisória, possível e constituída 
nas lógicas perceptivas, emocionais e de significação talvez nos aproxime de 
uma forma de existir que não está pronta. Não há scripts ou mesmo fórmu-
las que explicitem o que devemos ou podemos. Fazer-se não é ignorar que 
o corpo é um ente carne-do-mundo. Encarnados, somos potentes, possíveis 
e nossas instâncias de emoções e significados auxiliam a encontrarmo-nos 
com a vida, ao invés de dela fugir para o terreno dos significados e das 
imagens. Se a direção é a morte, como diz Flusser (2007), existe uma vida 
toda até lá.

Os processos de se perceber corpo também se encontram nos sig-
nificados, nas emoções e nas percepções. Ser e estar são lógicas temporais. 
Imersos em possíveis, cambiantes e transformadoras, precisamos retomar 
o tempo e suas possibilidades. “O mundo se esgota fora do tempo” (Han, 
2015, p. 21). Assim, seguindo os trajetos de Han (2015), percebemos que o 
tempo indica e incita que “as coisas não persistem em uma ordem imóvel”. O 
tempo seria assim uma possibilidade de localizar-se como carne-no-mundo. 
Desse modo, o presente é “um ponto de transição” (Han, 2015, p. 30).

Passear pelo presente é verificar as demandas de nosso tempo e tam-
bém perceber como constituímos e fixamos sentidos acerca da percepção 
e das emoções. A prática de sensibilizar-se também tem uma lógica de 
voltar-se acerca dos elementos do tempo que nos oferecem condições de 
perceber como significados, emoções e percepções foram cristalizadas ou 
tornaram-se passíveis de serem sentidas em diferentes perspectivas. Sontag 
(2003, p. 96), ao analisar as imagens de guerra e as percepções da foto-
grafia, nos explica que recordar “tem um valor ético em si mesmo e por si 
mesmo”. Assim, o processo de voltar-se à memória nos indica uma capaci-
dade de verificar o que ficou naturalizado. A autora ainda nos explica que 
a recordação faz-nos mágoa porque as pazes também são sinônimas do 
esquecimento. Delírio não nos deixa lembrar.

Entretanto, na lógica da apatia, a sensibilidade fica a serviço ape-
nas de um lugar em que as vidas encarnadas podem significar pouco. Tão 
absortos em imagens, estamos insensíveis, menos tocados, menos capazes 



74

de perceber e de emocionarmo-nos diante do mundo, diante dos outros. 
Sontag (2003, p. 97) não concorda com a ideia de que estejamos menos 
sensíveis. A autora explicita que a noção de como as imagens de violência 
e guerra nos parecem aterrorizantes porque nos frustramos por não poder 
fazer nada. Em outro sentido, creio que apatia tenha tomado conta de nós. 

Ainda não esgotados, como Pelbart (2016) explica, estamos no 
cansaço de Han (2017a). Esse cansaço nos dessensibiliza, imersos nos sig-
nificados, nos aprisionam os sentidos, as emoções e as percepções. Mesmo 
encarnados, nossos olhos e corpos estão tão abarrotados de imagens e, com 
tanta dedicação em desempenhar os corpos pornografados que não senti-
mos prazer, dor, medo ou qualquer outra emoção. Tenho a impressão que os 
significados nos dizem que devemos responder e, assim, desempenhamos 
mais uma vez: deliramos. Aprendemos, com Sontag (2001, p. 04), que

“Nós” – esse “nós” é qualquer um que nunca passou por nada parecido 
com o que eles sofreram – não compreendemos. Nós não percebemos. 
Não podemos, na verdade, imaginar como é isso. Não podemos imagi-
nar como é pavorosa, como é aterradora a guerra; e como ela se torna 
normal. Não podemos compreender, não podemos imaginar. É isso o 
que todo soldado, todo jornalista, todo socorrista e todo observador 
independente que passou algum tempo sob o fogo da guerra e teve a 
sorte de driblar a morte que abatia outros, à sua volta, sente de forma 
obstinada. E eles têm razão. 

Assim, a apatia dessa sociedade tecnológica nos emula uma ilusão de 
que nos importamos com as nossas e as outras vidas, mas os corpos estão 
imersos e abarrotados de imagens. Preocupados em gerar consumo de si e 
consumir os outros, nossos olhos devoram telas em todos os lugares. A por-
nografia e a publicidade alimentam nossa fome de percepção, nosso desejo 
por emocionarmo-nos e por termos significados para viver. Entre tantos 
desejos, deliramos. Para opor-se a uma lógica de significação que nos abarrota 
de imagens e significados prontos, intento a repensar ou mesmo a significar 
os elementos por meio da sensibilidade ou de uma pedagogia sensível.



4. PEDAGOGIA SENSÍVEL E MÍDIA SINCERA 

 Se “a história humana se confunde com a história da técnica” (Couto, 
2012, p. 154), estamos em uma lógica em que o corpo “deve ser esvaziado 
de todas as vísceras inúteis para poder ser um melhor receptáculo para as 
tecnologias” (Couto, 2012, p. 161). O autor nos direciona para uma edu-
cação de “mudança corporal”. Entretanto, essa elaboração é um dobrar-se 
para os funcionamentos tecnológicos. Antes de esfriarmos nossos corpos e 
aceitarmos uma tecnologia que nos impregna de imagens e significados, é 
necessário problematizar que possibilidades de sensibilidade nos são pos-
síveis ainda hoje.

A lógica indicada por Han (2014c) como psicopolítica é a de que 
“[...] o indivíduo livre é reduzido a um órgão sexual do capital”. A ideia de 
liberdade é uma prática automática de reprodução. A lógica do desempenho 
que atribui e agrega significados aos sujeitos da sociedade contemporâ-
nea nos localiza como mestres e escravos em uma pessoa só. O sujeito do 
desempenho torna-se, assim, um explorador de si mesmo (Han, 2014a, 
2014b, 2014c, 2015, 2017a, 2017b).

Assim, Sibilia (2002, p. 10) nos explica que o humano “tem-se 
configurado de diversas maneiras pelas histórias e pelas geografias”. As for-
mações tecnológicas e as bases sociais com que nos deparamos inserem os 
corpos em uma relação de manutenção e uma estética que objetiva a cons-
tituir uma lógica de um sistema de produção. Tal como analisam Santos e 
Zago (2013, p. 146, grifos dos autores) os corpos perpassam por processos 
de “juvenizar-se” e “diferenciar-se”. Essa lógica parece oferecer apenas “o 
mesmo e o idêntico, aquele que reflete o auto/self do outro pode ser reconhe-
cido como legítimo e, no limite, gozar da autorização à existência”.
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Esses corpos participam da lógica que está disposta pelo desenvolvi-
mento das áreas da informática, das telecomunicações e as biotecnologias 
apresentadas e discutidas por Sibilia (2002, p. 11). Esses conhecimentos 
“[...] estão contribuindo fortemente para a produção dos corpos e das almas 
desde início de século, apresentando um conjunto de promessas, temores, 
sonhos e realizações inteiramente novos”.

Envergonhados e responsáveis por um rendimento de alta eficiên-
cia, somos impelidos a viver em lógicas de puro significado. A sociedade 
do desempenho tem nos ensinado a apatia como única estratégia de vida. 
Safatle (2016) e Pelbart (2016) nos mostram que o desamparo e o esgo-
tamento são condições afetivas deste tempo. Han (2017a) nos diz que a 
depressão, a síndrome de Burnout, os transtornos de déficit de atenção e 
hiperatividade nos avisam que este é um tempo de problemas neuronais. 
Exaustos, continuamos por uma lógica de doping a produzir sem perceber 
e sem emocionar-se. Diante do cansaço e da transparência, consumimos a 
pornografia, mas não alcançamos o que desejamos: a sensibilidade.

Em busca dessa sensibilização, ou mesmo, de uma pedagogia sensível 
– aqui atribuída como uma capacidade de aprender a retomar a percepção e 
a emoção para sentirmo-nos e aos outros novamente – volto-me a Le Bre-
ton (2016, p. 12) para criar outras saídas. Em vez de buscar uma resposta ao 
que se sente, a percepção é um modo de chegar à interpretação que faz de 
vias diferentes dos processos culturais, das significações e dos afetos. Assim, 
não conhecemos uma “verdade da floresta, mas uma infinidade de percep-
ções a seu respeito segundo os ângulos de aproximação, de expectativas, de 
pertenças sociais e culturais”.

Assim, os significados não param de funcionar, ou mesmo não deixam 
de ter utilidade em nossas relações; entretanto, “[a] experiência sensível tem a 
ver primeiramente com as significações com as quais o mundo é vivido, já que 
este último não se dá outramente” (Le Breton, 2016, p. 13). Tocar o sensorial 
para buscar o emocional e o significativo é uma forma de percebermos como 
as significações estão entrelaçadas ao corpo como carne-do-mundo.

Tomar o corpo como referência é uma forma de voltar-se aos sig-
nificados em outras condições, de trocar com emoções em outras ordens e 
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de acessar as percepções em diferentes direções. Ter o corpo como potên-
cia também é uma forma de, sensibilizados, criarmos caminhos para uma 
forma de interação com esses modos de perceber, emocionar e significar sem 
um controle absoluto da racionalidade. Devolver ao racional sua condição 
é fazer da linguagem o que ela é, uma narrativa possível e não finalizadora. 
Entender-se corpo é buscar, para além do significado, aquilo que nos move 
e aquilo em que podemos estar porque nos localiza como carne-do-mundo 
(Merleau-Ponty, 1999; Le Breton, 2016).

Assim, “[a]s percepções sensoriais formam um prisma de significa-
ções sobre o mundo, mas elas são modeladas pela educação e utilizadas 
segundo a história pessoal” (Le Breton, 2016, p. 14). E, desse modo, “[a]
s coisas não existem em si, elas são sempre investidas de um olhar, de um 
valor que as torna dignas de serem percebidas. A configuração e o limite do 
desdobramento dos sentidos pertencem ao traçado da simbólica social” (Le 
Breton, 2016, p. 15). 

Fazer esse caminho com o antropólogo talvez seja uma forma de 
percebermos o quanto o desamparo, o niilismo e as práticas de significação 
nos geram outras necessidades e demandas. Uma pedagogia sensível precisa 
ser atiçada, excitada. Antes da imagem, tentar chegar aos corpos, antes de 
significados absolutos, tentar sentir desde as emoções que nos inscrevem e 
são inscritas nos corpos, para que as percepções nos sirvam de referências. 
Passarmos pelo tempo, verificarmos a história e percebermos como o pre-
sente auxilia a chegarmos a sermos quem nos tornamos nestes nós entre 
percepção, emoção e sentido (Le Breton, 2016).

Desse modo, incitado por perceber, emocionar e sentir, intento a reg-
istrar que a pornografia precisa ser vista como uma demanda/prática do 
nosso tempo em que a percepção e a emoção ficam subsumidas a uma lógica 
de consumo e produção de significados, mas que não nos envolve como 
corpo-encarnado-no-mundo. Para sermos quem somos, faz-se necessário 
retomar da fenomenologia sua capacidade de revisitar o corpo, mas aqui 
opto por abandonar a essência. Do mesmo modo, faz-se necessário incitar-
se e ser levado pelas emoções, mas também abrir mão da positividade dessa 
sociedade cansada e transparente (Han, 2017a, 2017b). 
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Entretanto, isso só é possível ao percebermos que o discurso é uma 
prática de significação que não opera em uma única direção, mas em múl-
tiplas e, desse modo, o discurso é um exercício, uma prática e um processo, 
algo histórico, social, que se inscreve e é inscrito sobre nós; entretanto, é 
uma prática de corpo e de emoção, não apenas significado. Abandonar as 
origens, estabelecer outras lógicas. Educar para a sensibilidade talvez seja 
também pedir outra forma de educação: uma sensibilidade diferente. Como 
ensina Wulf (2013, p. 197),

Transgressão consiste em superar barreiras criadas historicamente por 
outro. Esses atos de transgressão podem ser pacíficos, mas eles frequen-
temente envolvem violência manifesta estrutural ou simbolicamente. 
Ao lidar com a diversidade cultural, fronteiras são frequentemente 
transgredidas, levando à criação de algo novo. Transgressões mudam 
normas e regras, modo de vida e práticas. Elas mudam e transformam 
fronteiras e criam novas relações culturais e configurações nesse pro-
cesso. Com o intuito de compreender esses processos, precisamos fazer 
uma análise minuciosa de seus contextos, focando na origem da mu-
dança ou inovação em questão.

Desse modo, tomo aqui parte de uma proposta pedagógica que se 
inscreve na ideia que Larrosa (2013, s/p) considera em uma entrevista con-
cedida para tratar da educação. Para o pensador, “[o] papel da educação é 
subverter as regras, os procedimentos e as maneiras de fazer. Pensar como 
é possível inventar novas formas de fazer no interior de um jogo que está 
cada vez mais prescrito”. Por este caminho, percebo que uma das condições 
para se pensar a contemporaneidade é uma prática de sensibilização acerca 
de nossa encarnação-no-mundo. Como parte do mundo, nossas percepções 
foram educadas e constituídas pelas lógicas e relações que estabelecemos 
neste contexto. Assim, também nos afastamos do perceber e do emocio-
nar-se para racionalizar e explicar movimentos que não são da ordem da 
explicação. Transformando em palavras nossas formas de sentir, deixamos 
de sentir. Larrosa (2010, p. 8) acrescenta:
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Penso que o maior perigo para a Pedagogia de hoje está na arrogân-
cia dos que sabem, na soberba dos proprietários de certezas, na boa 
consciência dos moralistas de toda espécie, na tranquilidade dos que já 
sabem o que dizer aí ou o que se deve fazer e na segurança dos especia-
listas em respostas e soluções. Penso, também, que agora o urgente é re-
colocar as perguntas, reencontrar as dúvidas e mobilizar as inquietudes.

A incorporação no mundo gera para nós uma destituição de uma ver-
dade absoluta ou pronta. Retomar o pensamento como parte de um processo 
de encontros é entender que o significado possui um limite em que não esta-
mos apenas em um “mundo composto por estruturas anônimas e impessoais” 
(Larrosa, 2010, p. 9). Le Breton (2016, p. 25) nos explica que “[...] a carne é 
caminho de abertura ao mundo” e, desse modo, as implicações da percepção 
nos conferem a capacidade de “desdobrar-se como sujeito e acolher a profu-
são do exterior”. Só desse modo seria possível compreender que “o primeiro 
limite é menos a carne em si mesma do que aquilo que a cultura faz dela”.

Entender que a carne-no-mundo não é uma explicação fim é perce-
ber que estamos em uma viagem que nos incita a buscar um “si mesmo”, 
como nos explica Larrosa (2010, p. 9). Entretanto, seguir por esta dire-
ção ainda não é um caminho aberto. A cultura fez significados para nós 
que ora úteis, nos dão amarras para segurar nossa relação com o corpo, ora 
nos relega ao reino de Delírio, porque o único caminho que sobra é uma 
consciência de desempenho e de cansaço que nos relega uma transparência 
anti-corpo (Han, 2017a, 2017b). Desse modo, “[o] eu que importa é aquele 
que existe sempre mais além daquele que se toma habitualmente pelo pró-
prio eu: não está para ser descoberto, mas para ser inventado; não está para 
ser realizado, mas para ser conquistado; não está para ser explorado, mas 
para ser criado” (Larrosa, 2010, p. 9).

Incitado por esta provocação feita pelo pedagogo, me proponho a 
olhar para uma forma de criar este eu que ficou relegado a uma ordem sim-
bólica complexa e sem percepção ou emoção. Nesta manobra, entendo que 
a forma de criar outras lógicas nos oferece um processo de pensar que este 
eu a ser inventado é artesanal e, assim, optar por uma pedagogia sensível, 
bem como por uma didática não fascista seria um “processo de conhecer-se, 
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pouco a pouco, dos elementos que nos constituem as práticas que produ-
zimos e que nos produzem para pensar o exercício da educação como um 
ensinar-se a si sobre si mesmo e ensinar aos outros o processo provisório 
que é encontrar-se [...]” (Takara; Teruya, 2015, p. 14).

Uma pedagogia sensível passa por este processo que não é fascista. 
Por outra via, o processo “é perceber as ligações, as relações, os sentimentos, 
as práticas culturais e os desejos que nos envolvem no conhecimento e na 
aprendizagem dos conceitos e do mundo”. Ser carne do mundo é estar ins-
crito como prática corpórea, como emoção pulsante e como lógica racional. 
Ao invés de cortar ou limitar, de buscar algo de ordem de uma verdade 
incessante, sigo por um outro movimento. “Subjetivar para reconhecer-se, 
objetivar para dividir e voltar a subjetivar para entender-se – e ver o con-
teúdo – como um porto provisório, é um momento de constituição para as 
desconstruções necessárias no desenvolvimento da aprendizagem” (Takara; 
Teruya, 2015, p. 17). Conhecer-se é um processo. Ter um corpo que nos 
encarna, sentir as afecções que nos movem e pensar em condições de signi-
ficação menos rijas ou fixas. A pluralidade é uma condição dessa interação 
entre perceber, emocionar-se e significar: provisoriedade em primazia.

Em vez de ir ao encontro de uma vontade do corpo-que-importa, 
discutido por Santos e Zago (2013), fazem-se necessárias estratégias para 
a sensibilidade e a sinceridade nas lógicas imagéticas e midiáticas dispostas 
na contemporaneidade. Assim, o “corpo-que-importa emerge e ganha sentido 
precisamente na relação do olhar do(s) outro(s) sobre ele: por isso, um corpo-
-que-importa é, desde sempre, um corpo que implora” (Santos; Zago, 2013, 
p. 148, grifos dos autores). Desse modo, uma pedagogia sensível vê-se dispo-
nível diante do implorar, buscar outras alternativas pedagógicas e midiáticas.

Ao fascismo da imagem, aos processos pornográficos e iconofágicos 
e às formas de concepção de mundo que configuram a lógica delirante, 
entendo a necessidade de respondermos estas condições na busca pelo 
prazer. “Hoje, tudo se transforma em imagem. Mesmo corpos opacos 
são transformados, perdendo sua opacidade e espacialidade, tornando-se, 
portanto, transparentes e fugazes. Processos de abstração culminam em 
imagens e símbolos” (Wulf, 2013, p. 32-33). 
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Os rituais precisam ser repensados e as práticas caricatas do corpo 
precisam ser sensibilizadas. A pornografia assume o papel de uma educação 
das sexualidades, dos corpos e das significações. Ao não buscarmos expe-
riências sensoriais, emoções e comoções, os grupos, as trocas, os gestos, os 
carinhos e os afetos, as imagens nos mantém viciados em sentidos. Ao ler a 
afirmação de Larrosa (2010, p. 25) de que “[...] a linguagem é cultura, con-
venção, algo muito pouco digno de confiança, algo que se desgasta, que se 
converte em clichê, algo cuja caducidade e cuja mentira deve-se desmasca-
rar: a linguagem já começou a perder a sua segurança, sua antiga capacidade 
de dizer e de fazer, de dar sentido” (Larrosa, 2010, p. 25), entendo que pre-
cisamos buscar outras experiências, nos são necessárias outras práticas. O 
significado e os sentidos precisam de sensibilidade.

Os impactos que a pornografia gera na lógica do corpo e nos sentidos 
das mídias é uma publicidade da violência contra os corpos de outros e os 
nossos. Estimulados pelos significados, Desejo e Delírio perdem-se entre as 
idas e vindas de corpos que não oferecem material, mas significados. Entre 
tantas imagens repetidas, corpos semelhantes, práticas de publicidades e 
pornografias que inscrevem corpos, a lógica da sinceridade e a prática de 
uma coletivização dos temas parecem urgentes para nós. Sensibilizar tem 
em si uma relação com uma prática de corpo, emoção, significado que não 
pode ser ignorada. Seguir Delírio e Desejo tem nos tornado insensíveis 
com os outros e perigosos para nós. Faz-se necessária a reinvenção. Em 
Sibilia (2002, p. 209, grifos no original), temos que

Corpos e almas construídos a partir dos catálogos atraentes, porém 
perecíveis – e, portanto, sempre renovados –, de modos de ser oferecidos 
no mercado. É nesses redemoinhos, todavia, que pode assomar uma 
boa notícia: essa polifonia subjetivante está corroendo as bases da 
estabilidade identitária, aquela “alma como prisão do corpo” que tem 
marcado, com seu fogo prometeico, os sujeitos da sociedade moderna 
e industrial. No lugar das identidades fixas de outrora, hoje proliferam 
novas modalidades de ser: “identidades prêt-à-porter” e “kits de perfis-
padrão”, como os denomina Rolnik, pacotes subjetivantes oferecidos nas 
mídias e nas vitrines para serem consumidos e descartados rapidamente, 
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conformando “identidades globalizadas flexíveis, que mudam ao sabor 
dos movimentos do mercado e com igual velocidade”. 

Assim, a percepção da velocidade e da dessensibilização das mídias 
e das formas de relação consigo e com o outro é algo que nos passa pelo 
corpo. A experiência, nesse sentido, oferece condições de compreensão 
acerca daquilo que é objeto de desejo dos corpos que imploram: atenção. 
Türcke (2016) discute a exigência da atenção nas sociedades em que vive-
mos. O olhar, a experiência de aproximar-se e envolver-se com os objetos 
do mundo geram em nós as necessidades de disponibilidade para com-
preensão. Diante de tantos impasses e das múltiplas tarefas analisadas e 
discutidas por Han (2017a), faz-se exigente a demanda por atenção.

Assumindo a percepção de que “a pornografia é pedagógica” (Da 
Matta apud Reges, 2014, p. 11), tal como apresentada pelo autor em sua 
epígrafe, também compreende-se que esse sistema midiático oferece uma 
condição de limites para o desenvolvimento de uma lógica de aproximação 
do corpo à imagem. Assim, como Türcke (2016) explica, a imagem exige 
atenção e exerce poder sobre nós.

Em uma dimensão de experiências de consumo do contemporâneo, 
o olho é educado pela imagem por uma fascinação estética. A construção 
estética de nossas formas de ver é estimulada por múltiplas telas que, em 
diferentes momentos, produzem sentidos articulados às dimensões: ver, 
desejar, consumir. Somos capturados por diferentes estímulos visuais que 
nos orientam acerca de uma prática de interação com a imagem, que é a 
de consumo.

Em uma lógica de mercado, tal como explicitam Santos e Zago 
(2013) acerca dos corpos gays, a pornografia é uma vitrine e, ao mesmo 
tempo, a lição acerca dos corpos-que-importam. Entretanto, é um movi-
mento que protege aquele que assiste e se investe das marcas pornográficas 
para que a presença não seja desenvolvida. Neste momento, estar entre 
as marcas do sentido é uma forma de proteção porque a forma como o 
sentido possibilita o mundo para aqueles que estão entre as imagens e os 
delírios que elas possibilitam é que a apropriação-do-mundo seja distante e 
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não perturbe os elementos da vida. Quer-se atenção e proteção. Distância 
segura que os sentidos oferecem para que a presença se mantenha secundá-
ria. O sentido permite o silêncio e, desse modo, “[...] não existe emergência 
de sentido que não alivie o peso da presença” (Gumbrecht, 2010, p. 117).

Gumbrecht (2010, p. 114) traz outras percepções acerca do contato 
da presença em que “a fusão de corpos com outros corpos ou com coisas 
inanimadas é sempre transitória e, por isso, abre um espaço de distância ao 
desejo e à reflexão”. Nessa direção, a presença gera um medo que ameaça o 
corpo. E complementa (2010, p. 115):

O medo de uma penetração violenta pode produzir o pesadelo de se ser 
violado. Há várias disposições culturais para lidar com esse medo. Em 
algumas culturas, uma rígida distribuição e hierarquização dos papéis 
sexuais procura separar o direito à penetração e a ameaça de se ser pe-
netrado. Uma estratégia aparentemente muito mais “civilizada” – ou, 
para usar um conceito vindo de um discurso intelectual desaparecido, 
muito mais alienante – de defletir esse medo é, claro, o hábito quase ge-
neralizadamente aceito em nossa cultura de espiritualizar a sexualidade 
até o ponto em que ela se torna mútua autoexpressão e comunicação.

Protegendo-se do medo (ou do desejo) de ser penetrado, o consu-
midor da pornografia sente-se aquele capaz de penetrar, aquele a quem a 
atenção torna-se uma lógica de poder. Sujeito do olhar, o corpo-que-importa 
é imagem protetiva que limita a interação. Antes de sexo, a pornografia pro-
tege o corpo da presença e do contato. Os corpos-que-importam imploram 
por serem visíveis, não tocáveis, não sensíveis, não presentes. A corporali-
dade pornográfica é uma imagem que deseja admiração – ver-se de longe 
– não ser tocada. A pornografia não é sexo, contato, convivência, interação, a 
imagem dos corpos-que-importam é o produto do sistema de Delírio. Para 
Gumbrecht (2010, p. 137),

É essencial o argumento de que, nessa constelação específica, o sentido 
não ignorará, não fará desaparecer os efeitos de presença, e a presença 
física – não ignorada – das coisas (de um texto, uma voz, uma tela com 
cores, um drama interpretado por um grupo de teatro), em última análise, 
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não reprimirá a dimensão de sentido. A relação entre efeitos de presença 
e efeitos de sentido também não é uma relação de complementaridade, 
na qual uma função atribuída a cada uma das partes em relação à outra 
daria à copresença das duas a estabilidade de um padrão estrutural. Ao 
contrário, podemos dizer que a tensão/oscilação entre efeitos de pre-
sença e efeitos de sentido dota o objeto de experiência estética de um 
componente provocador de instabilidade e desassossego.

É no amálgama entre presença e sentido que os corpos podem 
interagir. Não separar esses limites, mas oferecer acessos à relação de 
experiência e sentido gera uma sensibilidade diferente ao contato com o que 
pode ou é passível de ser mediado. Desse modo, a experiência sensual – aqui 
diante da compreensão de Bataille (1987, p. 155) e a compreensão do gozo 
como a pequena morte (petit mort) como uma experiência integral – mostra 
o quanto o ato sexual exige uma enorme quantia de energia e interação. 

Desse modo, é compreensível o poder das imagens produzidas tecni-
camente em gerar delírio e provocar desejo, porque as imagens geram uma 
sedução para que possamos desenvolver apetite pela realidade imaginada 
que elas provocam, mas, ao mesmo tempo, essa provocação técnica mostra 
que as imagens esvaziam a imaginação e as capacidades sensíveis da expe-
riência. Assim, é necessária a análise que separa e distingue “alucinação e 
representação”, tal como explica Türcke (2016, p. 81).

Nessa direção, faz sentido a explicação de Susca (2017) sobre o des-
mantelamento das paredes que separavam – simbólica e fisicamente – a 
imagem pornográfica (e suas indústrias) das relações sociais cotidianas. 
Assim, para o autor, o consumo dessas imagens e cenas é “[...] inflamado por 
desejos sensitivos, [e] baseia-se na excitação. Seduz o corpo, convidando-o 
à voluptuosidade, agitando tumultuosamente a carne até aos limites de suas 
intoxicações, onde, frequentemente, a fruição do prazer se confronta com a 
ansiedade intrigante da morte” (Susca, 2017, p. 42).

Entretanto, Türcke (2016, p. 100) ao reconhecer que “os meios de 
comunicação, no lugar das formas de expressão que relegam ao desapare-
cimento, estabelecem uma profusão de novidades, mas sob as condições do 
novo regime de atenção” entendo que a pornografia precisa ser problemati-
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zada para além do interesse pela excitação, mas por seu caráter delirante na 
constituição de uma espécie de pedagogia pornográfica que incita lógicas 
corporais, práticas sociais e sistemas fixos de representação.

“Compreender alguma coisa é compreender como ela se tornou” 
(Türcke, 2016, p. 118). Diante dessa afirmação do autor, interessa-nos a 
lógica que a pornografia gay instaura acerca da corporalidade, das fábulas 
sexuais e das lógicas de desejo que instituem um regime de dominação 
dos corpos-que-importam sobre os “anticorpos” tal como denomina Zago 
(2013) e, que de certo modo, instauram uma pedagogia midiática específica 
acerca das sociabilidades, da sexualidade e das formas de desejar que nos 
incitam ao delírio. Para Susca (2017, p. 48), 

O pornô é a metáfora sumptuosa do consumo mais improdutivo que 
existe. Apoiando-se numa disseminação capilar, pelas mais ariadas ca-
madas da sociedade, insinua-se constantemente em diversos interstí-
cios da sociedade. Torna-se um estilo de vida mobilizado pelo apetite 
sexual, em detrimento da vida laboral, um comportamento lascivo que 
substitui as fronteiras da burguesia. Subtrai-se a si próprio do dever em 
nome de um hedonismo sem escrúpulos, longe da moralidade, trans-
formando-se na nova norma.

Ao invés de seguirmos aproximados de Susca (2017), aqui cabe uma 
problematização: a noção de que o pornô é uma metáfora do “consumo 
mais improdutivo que existe”. Ao nos aproximarmos da leitura de Marcuse 
(1973, p. 229), percebemos como a imagem interfere em nossas experiên-
cias. “Somos possuídos por nossas imagens, sofremos as nossas próprias 
imagens”, assim, se as imagens mostram nosso sofrimento e nossa sujeição, 
percebe-se que “[...] a sexualidade se torna um veículo para os best-sellers da 
opressão [...] A sexualidade não constitui exceção” (Marcuse, 1973, p. 87).

Em uma lógica de funcionamento que aliena e subjuga aqueles que 
participam da lógica unidimensional da sociedade industrial – e no sistema 
em que vivemos, a transparência de uma lógica do empreendimento de 
si – as imagens constituem nossa relação com os sistemas de significação. 
Assim, a “linguagem multidimensional é transformada em linguagem 
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unidimensional, na qual significados diferentes e em conflito não mais se 
interpenetram, sendo mantidos separados; a dimensão histórica explosiva 
do significado é silenciada” (Marcuse, 1973, p. 186). Nessa esteira, Mar-
cuse (1973, p. 200) marcou que existe um desejo pelo que não alcançamos, 
seja na noção de beleza, seja na busca por liberdade. E explica que “[...] o 
conceito de beleza compreende toda beleza ainda não realizada; o conceito 
de liberdade, toda liberdade ainda não alcançada” (Marcuse, 1973, p. 200). 
Estamos imersos em um sistema diferente do analisado pelo pensador, mas 
que auxilia para percebermos o caráter produtivo das imagens em nos-
sas vidas. Assim, a pornografia é um consumo produtivo: produz corpos, 
subjetividades, maneiras de pensar e ser. Ou seja, a experiência estética na 
pornografia é uma lógica que apresenta uma noção acerca dos corpos e das 
importâncias. Ao consumir esse conteúdo, somos interpelados por valores, 
experiências, estratégias e perspectivas que nos inserem em um contexto de 
produto e nos localiza em um sistema de produção que empreendemos para 
sermos passíveis de consumo na lógica pornográfica. Esse processo produz 
sentidos sobre os corpos gays e, também, uma pedagogia pornográfica.

“As imagens têm sido criticadas por representarem um modo de 
ver o sofrimento à distância, como se existisse algum outro modo de ver. 
Porém, ver de perto – sem a mediação de uma imagem – ainda é apenas ver” 
(Sontag, 2003, p. 98). Ao trazer esse elemento da imagem por representa-
ção, na análise que estrutura acerca das imagens de guerra, Sontag (2003) 
nos sugere que a imagem não exige de nós interação direta; entretanto, ao 
ver, também somos interpelados pelos valores sociais, culturais e técnicos 
que nos perpassam como sujeitos de percepção.

Acompanhar a análise de Sontag (2003) mostra como a pornografia 
também interfere e pode gerar sentidos acerca dos corpos, das práticas e dos 
modos de viver a relação com a imagem pornográfica. As pedagogias ins-
critas nessas imagens mostram corpos-que-importam, tal como discutem 
Zago (2013) e Santos e Zago (2013), bem como, além de uma estética física 
apresentada e exigida, esses corpos devem desempenhar funções, práticas e 
ações que são compreendidas como desejáveis. E, ainda, como sugere Susca 
(2017, p. 50),
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O porno surge, de repente, como um modelo económico. Mas o ima-
ginário que deriva do porno coloca em causa a ordem estabelecida. 
Carrega valores, ética e estética que são imediatamente ameaças por 
ele. Em vez de tentativas astutas orquestradas pelas ideologias neoli-
berais, que subjugam a sua violência e caráter dissimulador e selvagem, 
levando por vezes a um ato exutório, a cultura porno ainda apresenta 
uma qualidade irrefutável. Como força ingovernável, no fundo é um 
sistema improdutivo. Claramente dedicado ao desperdício, fatalmente 
destinado à luxúria, devota de um espírito dionisíaco, com os seus mais 
atuais avatares. 

Em contraponto, e compreendendo o caminho do pensador ita-
liano, aproximamo-nos da análise compreendida por Han (2017c) acerca 
da produtividade da pornografia que não apresenta o excesso do sexo, mas 
a ausência dele. Pornográfica, a relação capitalista contemporânea expõe e 
exibe “tudo como mercadoria” (Han, 2017c, p. 61). As relações pornogra-
fadas nas interações entre corpos-imagens que praticam sexo-imagem no 
sistema midiático contemporâneo geram e ofertam uma lógica que “maxi-
miza a fantasia erótica”, mas em um nível de percepção que o delírio e 
o desejo se tornam aspectos que mantém o corpo fora dessas interações 
(Han, 2017c, p. 69).

Assim, a discordância da argumentação de improdutividade da porno-
grafia para Susca (2017) é porque percebe-se na lógica de empreendimento 
de si (Han, 2017a, 2017b, 2017c) mostras de que existem características que 
estão presentes em nossas interpretações desde as análises desenvolvidas 
por Marcuse (1973) e que nos auxiliam na problematização se compreen-
dermos que “[...] a luta pela vida, a luta por Eros, é a luta política” (Marcuse, 
1975, p. 23).

Desse modo, a percepção e o encarne do corpo no mundo é uma 
forma de aproximar-se da lógica da presença que, de certo modo, encara o 
processo de produtividade nas lógicas neoliberais e capitalistas como uma 
condição que educa os corpos para o consumo direto e indiscriminado da 
imagem a um ponto “canibalista”: fazer-se imagem para comer imagens. 
Iconofagia de alto grau, se acompanharmos Baitello Júnior (2005).
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O enfrentamento a esta dinâmica talvez seja possível na aproximação 
com a leitura de Sodré (2006) acerca do conceito de emoção. Ser comovido, 
estar envolvido com a lógica exposta, perceber-se corpo diante de imagens e 
que, nas imagens, é instigado a responder, traz a noção que se busca conhe-
cer. A imagem, per se, não necessariamente nos oferece uma condição de 
crítica e interpretação, mas como afirma Sontag (2003), a imagem nos per-
mite pensar e, aqui somada a esta possibilidade, compreendo que a imagem 
nos permite emocionar-se. Sodré (2006, p. 29) ensina:

Emoção deriva do latim emovere, emotus – donde, commuovere. Infinitivo 
e passado verbais referem-se a um “movimento” energético ou espiritual 
desde um ponto zero ou um ponto originário na direção de um outro, 
como consequência de uma certa tensão, capaz de afetar organicamen-
te o corpo humano. “Emotus!” significa abalado, sacudido, posto em 
movimento.

Assim, existe uma possibilidade de envolvimento que faz da imagem 
um anteparo produtivo. Perceber, emocionar-se e significar parecem estra-
tégias produtivas para uma outra relação com os efeitos e as possibilidades 
das imagens como práticas sociais. Em outros sentidos e para diferentes 
processos, gerar outras interações com a vida, com as pessoas, consigo e 
com o corpo. Abalar-se é um modo de movimentar-se com a imagem, co-
-mover-se, dispor-se à deriva e aceitar as provisoriedades e as possibilidades 
que a percepção oferece ao emocional e ao significado.

Em vez de um movimento apenas de tragar a imagem como modelo 
a ser seguido, de forma ansiosa, desesperada e sem espaço para a problema-
tização, fazer-se corpo e perceber-se na relação com a imagem abre outras 
potências, sugere diferentes formas e desperta o corpo para uma vida em 
relação. Aceitar a afetação da experiência diante da imagem oportuniza 
outro processo. Assim, a busca da percepção estética é acompanhada de 
uma relação com o prazer e, este processo também é pedagógico e incita 
outras relações.

Ao deparar-se com a pornografia, faz-se necessária a dessubjetiva-
ção da experiência, ou, como acompanha a pesquisadora Vera Veiga França 
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(2010, p. 43), a leitura da experiência estética “é interação, confrontação, 
negociação”. Nessa lógica, a comunicação não é um imperativo para a 
experiência, pelo contrário, age em consonância, aproxima ou distancia. 
Assim, para analisar “a dita experiência enquanto experiência comunicativa, 
é importante transpor a transação organismo/ambiente para a interação 
entre sujeitos, com distintas implicações (e, sem dúvida, enriquecimento) 
que isso implica” (França, 2010, p. 47).

Ao entender o investimento de vida na troca e na prática comunica-
cional, a sensibilidade acompanha a sinceridade que a comunicação exige 
daqueles que participam da experiência de comunicar. Valverde (2010, p. 
58) explica que “[...] deveríamos ser capazes de admitir, sem culpa e sem 
medo, que o campo comunicacional jamais será ‘científico’, sem que isso 
constitua uma tragédia”. Compreendemos que a comunicação escapa aos 
limites das características científicas, filosóficas ou artísticas, porque é resul-
tado de processos que são também científicos, filosóficos e artísticos, mas 
não somente. 

Relacional, a comunicação como prática de uma experiência estética 
gera outras interações – perceptivas (ao envolver o corpo como carne do 
mundo), afetivas (ao comover as interações e os valores que são passíveis de 
afecção) e significativas (como contexto cultural de produção de sentidos). 
Não ignorar outras possibilidades de encarar a comunicação é trazê-la à 
experiência do possível. Assim, a pornografia como delírio vai retomando 
outras possibilidades. Ao delírio, ou em relação a ele, conhece-se o limite e 
a exigência experimental do corpo.

Se Han (2017c, p. 80) nos alerta que é pornográfica “a falta de toque 
e de encontro com o outro, a saber, é o encontro autoerótico de si-mesmo 
e a autoafeição, que protege o ego do toque alheio ou do ser capturado”, 
segue-se por outras direções. Fazer do prazer o sentido da experiência estética 
responde ao delírio por meio da experiência. Ao ver a pornografia e pensar 
seu corpo ocupando algum dos espaços dos atores e infligindo ação à cena, 
percebe-se que o corpo é mundo e que a imagem não corresponde ao contato 
absoluto, mas a um desejo de visibilidade e de eternidade. O delírio desfaz-se, 
o prazer não cabe em uma cena. Valverde (2010, p. 64) complementa:
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No mundo da vida, o sentido da experiência é outro. Refere-se, princi-
palmente, ao aprendizado de um sujeito através da prática e ao modo 
como foi afetado pelos processos por que passou. Não se trata mais, 
portanto, de um conhecimento vago e confuso, em oposição ao pensa-
mento sistemático, mas de algo que constitui o sujeito através de vivên-
cias compartilhadas.

Uma posição sensível educada na relação do corpo consigo gera uma 
necessidade de mídias sinceras. A prática fetichista da visibilidade é trocada 
pela experimentação que percebe o limite e o potencial de uma experiên-
cia sexual. O sexo e a pornografia são de ordens diferentes e o prazer não 
se encontra no delírio pornográfico. Ao inverter a lógica de partilha do 
senso comum, percebe-se que “[...] não é produzido como soma e con-
fluência de subjetividades: a operação é inversa. São os sentidos produzidos 
socialmente, externamente aos indivíduos, portanto, que são apropriados e 
subjetivados pelos indivíduos” (França, 2010, p. 53).

Destronar o aspecto pornográfico da sociedade de desempenho 
é fazer da imagem o que ela nos oferece, um delírio técnico acerca da 
potencialidade dos sistemas das máquinas tecnológicas na expressão e na 
manutenção do desejo como sistema de estimulação da lógica capitalista.  
A comunicação pode seguir por outros caminhos. Situando a estética como 
campo possível de interação e integração, o corpo como percepção e emo-
ção destrona o sentido como lógica absoluta.

Interessados por experimentar outras lógicas que escapem ao desejo 
e incitem o prazer como dinâmica social, cultural e política, exige-se um 
investimento na percepção como abertura do corpo às relações possíveis 
com o mundo. Destronar imagens é uma prática complexa em uma socie-
dade de sistemas de empreendimento de si que valorizam a produção de 
corpos-imagens.

Para locomover-se em outras direções, é necessário o incômodo 
que atravesse o corpo, passe pela afecção e invada os sentidos. Desnatu-
ralizar é ressensibilizar a experiência de corpo. “A desconfiança a respeito 
dos sentidos deve-se igualmente ao fato de que as qualidades sensoriais 
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não exprimem a natureza das coisas, mas apenas a maneira como elas nos 
tocam e como nós as qualificamos, por meio da linguagem” ( Jaquet, 2014, 
p. 273).

Assim, o sensorial e os códigos que utilizamos para qualificá-los pre-
cisam ser ressensibilizados. Nessa proposta, uma mídia sincera – integral e 
que reconhece sua ficção em um sistema de transmissão de sentidos – auxi-
lia uma educação sensível que perpasse as mídias em diferentes contextos. 
Jaquet (2014, p. 293):

Os sentidos servem, portanto, de princípio do conhecimento e forne-
cem uma regra de constituição do saber. Essa norma, que deixa pensar 
corretamente, é oferecida pelos sentidos devido ao caráter irrefutável 
do seu testemunho. A sensação é, de fato, mensageira do real; ela é o 
produto dos simulacros que os corpos enviam e que vêm tocar os órgãos 
sensoriais. O odor, o sabor, a cor são qualidades próprias dos corpos 
compostos e resultam da combinação e do movimento dos átomos de 
diversas formas. O fato de não serem qualidades primeiras dos áto-
mos não desqualifica nem faz pairar sobre eles a suspeita de engano-
sos. São propriedades derivadas da variedade da forma dos átomos. As 
impressões dos sentidos são produzidas por elementos de formas não 
semelhantes e opostos, e refletem o princípio da constituição dos cor-
pos. Assim, as sensações vão variar conforme os átomos que formam os 
corpos tenham formas maiores ou menores, mais lisas ou mais rugosas, 
mais rombudas ou mais recurvadas.

Ao confluir um sistema de relações, as sensações nos oferecem outras 
condições de gerar sentidos. Retomar o corpo como suporte, como prática 
de significação e processo de comunicação tira o caráter delirante da porno-
grafia do centro das atenções. Ao invés do delírio, busca-se deleite. O prazer 
só existe ao se aproximar da complexidade do movimento estético. Em vez 
de uma experiência mediada pela imagem, fazer a imagem apenas o que ela 
é: um produto do sistema de representações. Buscar o cheiro, o gosto, o tato 
e destronar a visão de seu local higienizado e burguês. Não haverá revolução 
sem corpo.



92

Assim, ao enfrentar a imagem, o corpo torna-se mediação das 
expressões de prazer. Corpo sensível que “des-dobra”, gera uma proximi-
dade ao mundo que “des-vela”. Acompanhar a leitura de Valverde (2010, p. 
70) na compreensão de que “a experiência não é senão o ultrapassamento 
recíproco do corpo e do mundo, na carne do sensível” é reconhecer que a 
fome desesperada provocada por Desejo e que está sendo inflamada pelas 
imagens de Delírio só apaga com experiência. Contra o pornográfico, só o 
corpo é passível de enfrentamento. Para chegar ao prazer, sensibilidade e 
sinceridade são as estratégias sensíveis.

Produzir essas condições não ocorre se seguimos a lógica desespe-
radora do empreendimento de si. Contra o narcisismo dessas condições, 
a sinceridade é uma condição que auxilia a mídia contemporânea a não 
pornografar, mas a ressensibilizar os limites e as potências do corpo. Corpo 
como experiência estética é um processo sensível que passa por uma outra 
forma de educar a sexualidade.

Ante as pedagogias pornográficas que esvaziam a lógica da interação, 
que capitalizam os sistemas imagéticos e geram um delírio que valoriza 
corpos-imagens, sexo-imagem e um sistema masturbatório egocêntrico e 
narcisista, apenas a sinceridade midiática seria uma arma eficaz. O corpo 
para a revolução é encarnado, integral, sensível e aberto. Ante a pedagogia 
pornográfica, o corpo precisa compreender-se carne. Experimentar suas 
condições limitantes. Ante ao enlouquecimento delirante dos significados, 
o abalar-se das emoções. O corpo é o que se sente.

Ante as pedagogias pornográficas, outras formas de compor-se. 
Corpo melodia, corpo buquê, corpo gastronômico. Experiências sensíveis, 
trocas afetivas e a significação apenas como um contato com a racionali-
dade. Para destronar Delírio, é necessário abandonar a razão, desvalorizar a 
linguagem, romper com as estruturas de significação que foram cooptadas 
e captadas pelo sistema de empreendimento de si. Abrir-se ao despovoa-
mento dos sentidos.



5. ANTE AS PEDAGOGIAS PORNOGRÁFICAS: 
ARTESANATOS

 “Somente em nome dos desesperançados nos é dada esperança” 

(Herbert Marcuse, 1973, p. 235).

Ao analisar o contexto pornográfico e a relação entre cultura e sexua-
lidade, Preciado (2018, p. 24) explicita que “[...] a pornografia é uma forma 
de produção cultural” que pertence a lógicas que perpassam a constituição 
de sistemas de valores e de significação. Desse modo, existem construções 
de limites que apresentam “os prazeres e as subjetividades sexuais normais 
e patológicas”. Aproximamo-nos da leitura de Sodré (2006, p. 79) em que 
na “mídia, o sismógrafo e o sismo são a mesma coisa”.

Tendo essa significação ofertada, a nossa leitura da condição de pro-
dução da pornografia auxilia na compreensão de que os sistemas sensíveis e 
a prática de uma ação sincera – de entrega e reconhecimento do potencial 
e do limite do corpo – corroboram para o entendimento da escolha de uma 
prática de prazer que envolve a estética a uma ação artesanal. “Leitura e 
escrita foram vinculadas como processos de expressão, modos de vivenciar 
quem somos e como pensamos o mundo. Artesanal, o processo de pensar-
-se é também um processo didático que se faz necessário para a formação 
docente” (Takara; Teruya, 2015, p. 14).

Extrapolando o limite didático e a formação docente, afirmamos que 
artesanal também é o processo estético. Constituir-se como um sujeito sen-
sível e sincero é de um desdobramento artesanal do corpo e da experiência 
estética, afetiva e de significação. Assim, ante as pedagogias pornográficas 
que incitam desejos prontos e delírios de consumo que estabelecem uma 
estética, a sensibilidade é uma estratégia ante a pornografia. Se “[...] na por-
nografia o corpo é vulnerável à imagem”, tal como afirma Preciado (2018, 
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p. 30), a prática artesanal faz do corpo a estratégia de desmantelamento da 
pornografia.

Contra o isolamento da experiência estética, é necessária uma 
abertura sincera. A pergunta que precisa ser feita diante da pornografia 
e de seus sistemas delirantes é se o corpo se encarna nessas cenas. Obvia-
mente não. Ensinados pelo sexo-imagem intemporal, dos corpos-imagens 
consumidos, os corpos-que-somos ficam tutelados aos valores dos corpos-
-que-importam. Lógica do implorar discutidas por Zago (2013) e Santos e 
Zago (2013) que nos mostraram o quanto ficcional é o corpo mediado nos 
limites de uma lógica gay pornografada.

Analisando as relações entre homens que buscam parceiros sexuais 
em sites de relacionamento e aplicativos, Miskolci (2017, p. 66) explica 
a existência de “[...] uma espécie de pedagogia social do terror”. Imersos 
nesses valores culturais, “[...] os que o sentiram foram “ensinados” que 
expressões do desejo por pessoas do mesmo sexo não poderiam ocorrer 
em público, apenas de forma privada e, por segurança, em segredo”. Por-
nografadas essas relações, os corpos másculos, moldados por práticas de 
musculação, exercícios e dietas geram um delírio acerca do prazer sexual 
como pura imagem. Miskolci (2017, p. 85) acrescenta:

[...] continuamos a viver sob a hegemonia heterossexual masculina, 
dentro da qual vigora uma gramática relacional que divide as relações 
lícitas e ilícitas, distribuindo reconhecimento e punição para normali-
zar um amplo espectro de desejos em desacordo com a ordem sexual e 
de gênero vigentes. A hegemonia em pauta opera em múltiplos biná-
rios como homem/mulher, masculino/feminino, hétero/homo, visível/
invisível, público/privado, socialmente reconhecido/estigmatizado, alo-
cando os sujeitos em posições aparentemente fixas e intransitivas.

Privilegiando essa estrutura de poder que a masculinidade viril exerce, 
as imagens que fazem sexo na pornografia estimulam o distanciamento e 
alimentam uma lógica de desinteresse aos corpos que não participam do 
espetáculo delirante dos estúdios profissionais, a pornografia amadora. Cor-
pos-que-importam inflam a lógica do desejo de buscar alcançar um sistema 
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de delírio na imagem e tornam as interações pornografadas. Os corpos, insen-
síveis, fazem sexo com as imagens: masturbam-se narcisisticamente diante do 
espelho oferecido pelos sites de armazenamento de vídeos pornográficos.

Webcams, perfis em aplicativos de relacionamento, pornografia: 
todos os produtos midiáticos que participam do desejo de sexo-imagem 
que distancia o corpo do sensível e do sincero. A construção do corpo que 
se dá pelos moldes de uma mídia consumista oferece aos sujeitos o modelo 
a ser idealizado como parceiro, como espelho e como fluxo do desejo. O 
corpo-imagem, pornografado, incansável e alimentado por uma lógica que 
implora a exibição faz a educação de corpos insensíveis. A visualidade é 
apenas a transparência do sistema de empreendimento de si.

Assim, “[...] a pornografia buscará fazer o prazer (e as suas pato-
logias) visível” (Preciado, 2018, p. 30). Discordo do pensador queer não 
pela visibilidade exigida na pornografia, mas do entendimento de que o 
que é visibilizado é o prazer. Antes disso, apenas Desejo torna-se objeto 
e produto do sistema pornográfico. Vontade de imagem, fome e delírio. 
O prazer como percepção estética do corpo fica subsumido ao sistema de 
representações. Corpos-imagens geram o capitalismo de sexo-imagem. Ao 
consumir a pornografia, o sujeito é dessensibilizado de suas relações corpo-
rais. Olho potente, prazer impotente. Lógica pornográfica.

No enfrentamento dessas condições, retoma-se a proposta de Negri 
(2016, p. 174) em que afirma que apenas “os corpos são capazes de crítica”. 
Nessa disposição, existe uma sensibilidade estética posta em funcionamento. 
Para desenvolver tal pressuposto, o autor ainda afirma que existe um “cru-
zamento entre o ser e o fazer” em que se situa a ética (Negri, 2016, p. 210). 
Pensar na estética como desenvolvimento da capacidade sensível do prazer 
é reconhecer uma ética da sinceridade, da entrega complexa e completa, do 
corpo como carne. “A vida é sempre social e política” (Negri, 2016, p. 214).

Ignorar os elementos que marcam os corpos por meio das grafias por-
nôs é também um apagamento da política consumista do empreendimento 
de si contemporâneo (Han, 2017a, 2017b, 2017c). Em outros sentidos, 
compreender a sensibilidade como potencialidade é oferecer condições de 
problematização aos sistemas de representação. Antes da imagem, corpo. O 
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que percebo com o meu corpo é erótico e fornece condições de prazer. Envol-
vimento não é olhar. O fetiche do olhar contemporâneo mostra a vitrine 
como lógica sexual. Não há interação que seja sensível pela vitrine, apenas 
a pornografia permite o contato visual com os modelos de corpos-imagens.

Contra a vitrine, nos resta o artesanato. Para tal empreitada, bus-
camos por um sistema de sabedoria que não fique à mercê apenas da 
linguagem, mas que nos permita a sensibilidade de sinceramente existir, 
para além de uma explicação racional do que isso significa. Como nos 
incita Serres (2001, p. 203), é um trabalho buscar a “sabedoria que emana 
do corpo: o mundo dá a sapiência e os sentidos a recebem, respeita o dado 
gracioso, acolhe o dom”. Crary (2014) e Gumbrecht (2015) nos retratam 
a dificuldade que as mídias têm imposto em nos relacionarmos. O tempo, 
que Han (2015) nos incita a reconhecer como um processo, como o demo-
rar-se, nos deixa em desespero, nos leva a Delírio. “Drogado pelas palavras, 
excitado pelos apelos, completamente bêbado de informações, fazes um 
tratamento de prescrições, engrossas ainda mais a tua língua” (Serres, 2001, 
p. 203-204).

Outro caminho precisa ser traçado para que possamos reconhecer a 
sabedoria do corpo e fazer do corpo um discurso, em vez de ser moldado 
pelos ditames da lógica produtiva de corpos que ocorre no contemporâneo. 
Assim, o objetivo de pensar uma escapatória das pedagogias pornográficas 
nos levam a outras formas de problematizar a lógica atual. Diferentes teó-
ricos optam por estratégias que nos permitem tratar do humano e, desse 
modo, acompanhando a discussão de Costa (1999, p. 13), optamos pelo 
mesmo candidato de Foucault. O prazer.

[...] o sujeito nada mais é do que uma forma particular da consciência 
de si. O suporte dessa modalidade singular de consciência deve ter, é 
óbvio, um predicado qualquer que nos permita saber que estamos fa-
lando de um “sujeito” e não de uma pedra, de um boneco, de um robô 
ou de um espantalho. Os candidatos históricos ao lugar desse predicado 
foram inúmeros: a razão, a vida política, a raça, a essência divina huma-
namente encarnada, os princípios morais apriorísticos etc. O candidato 
de Foucault é o prazer.
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Entendo aqui o prazer por meio das discussões apresentadas por 
Costa (1999) e Ortega (1999). Assim, os autores afirmam que “para Fou-
cault os prazeres corporais serão o mínimo denominador comum do sujeito 
plural, arquiteto dos estilos de vida modelados nas relações de amizade” 
(Costa, 1999, p. 13). Em diferentes relações que não passam pelo sistema 
do corpo-imagem e do sexo-imagem que servem a uma lógica de explora-
ção do corpo, e em sentido diferente da lógica monogâmica do amor que 
é romantizado pelos sistemas de significação, a amizade é um campo que 
não tem regras estabelecidas, é ela um produto da prática de interação entre 
corpos e sujeitos. Costa (1999, p. 14-15) salienta:

O segundo uso do termo prazer tem uma função epistemológica. O 
prazer é o critério que permite conhecer, racionalmente, se estamos nos 
constituindo de maneira livre. A liberdade é a capacidade de “se tor-
nar infinitamente mais suscetível aos prazeres”. O terceiro uso, enfim, 
remete à ideia de prazer como experiência emocional. Esse uso é, sem 
dúvida, o mais interessante e o mais discutível.

Traçar esse paralelo e compreender que o prazer não é uma função 
racional, mas relacional, de ordem do corpo como experiência, nos leva nova-
mente às discussões propostas por Serres (2001). Desse modo, compreende-se 
que ao corpo está disponível um contato estético com o mundo que não fica 
apenas na palavra, no sentido, na cultura, mas que perpassa as experiências do 
corpo. “A unicidade da estética é facilmente demonstrável. O mundo, belo, 
oferece gratuitamente o sensível” (Serres, 2001, p. 218). Se compreendemos 
que existe na estética uma busca que permite ao corpo interagir com o que 
é percepção e emoção, os sentidos ficam por serem reinterpretados. Outras 
ordens, novas definições. “Os prazeres são, assim, polimorfos, plurifuncionais 
e sempre abertos às redefinições” (Costa, 1999, p. 15).

Ao abrir-se a essas discussões, estamos incitados a correr por outros 
caminhos em busca da leitura e interpretação das pedagogias pornográ-
ficas que se inscrevem desde as mídias até os corpos e que pornografam 
os corpos e expulsam as experiências sensoriais das mídias. Gerar outros 
caminhos, entretanto, é uma tarefa complexa e múltipla, porque existem 
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limites e complexidades que, na percepção e na emoção, não são racionais 
compreensíveis. Costa (1999, p. 14-15) questiona:

[...] ao falar da exploração do corpo como fonte de prazer, será que Fou-
cault levou em conta a epidemia de anorexias, bulimias, síndromes de pâ-
nico, depressões dístimicas e outros estéreis estados de alma que assolam 
os mais frágeis? Será tão simples, assim, decantar o prazer das asceses clás-
sicas em meio à cultura do alheamento em relação à miséria física e moral 
que nos ronda? Mudar a vida, disse Foucault, implica mudar a si mesmo.

Precioso apontamento do autor ao comentar a contribuição de Fou-
cault e sublinhar a necessidade de pensar que mudanças no modo como se 
vive “implica mudar a si mesmo” (Costa, 1999, p. 20). Esta é uma dificul-
dade diante dos postulados e pressupostos apontados até aqui. Entretanto, 
esta também é a fissura que permite restituir as análises culturais e – desse 
modo, ao empenho em problematizar a pornografia como um ensino acerca 
do corpo, da sexualidade e do desejo – porque mudar a si mesmo é uma 
forma de reencarnar-no-mundo.

Desse modo, fazer do corpo um sistema de decodificação e reco-
dificação de discursos é expor-se a outras questões, ou como nos auxilia 
Costa (1999, p. 20): “[...] pensar com Foucault, é jamais parar de pensar. É 
perguntar, sempre e uma vez mais: por que tem de ser assim? Por que não 
poderia ser de outra maneira? Por que devemos acreditar no que nos dizem, 
agora, se, antes, já nos disseram tantas coisas, tantas vezes, tão diferentes?” 
(Costa, 1999, p. 20).

Arriscada, ruidosa e complexa articulação, retomo então uma contri-
buição do filósofo francês acerca do corpo utópico pensando como estratégia 
para um reencarnar-no-mundo. Ciente dos limites entre Fenomenologia e 
Pós-estruturalismo, bem como das contribuições dos autores mencionados 
neste livro – ora pensadores do Marxismo, dos Estudos Culturais, da Feno-
menologia, dos Estudos Feministas e, como Foucault (2014), aqueles que não 
se inscrevem em uma ou outra linha de pensamento – opto por trazer o corpo 
utópico de Foucault (2014) como uma estratégia de reencarnar-no-mundo 
ou, talvez, como uma ação possível ante as pedagogias pornográficas.
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Para tal empreitada, preciso primeiro apresentar o que denomino por 
pedagogias pornográficas. Compreendo que existe uma complexa relação 
entre mídia e sujeito. A mídia, por fatores sociais, culturais, políticos, eco-
nômicos e culturais, educa as relações que temos com o mundo. Assim, 
somos educados pelas nossas relações midiáticas em diferentes contextos. 
Como Wulf (2013) afirma sobre a aprendizagem ser uma condição mimé-
tica, existem nas mídias exemplos do que devemos ser. Miskolci (2017, p. 
66) explica que a pedagogização do sexo não se restringe à dimensão de 
uma perspectiva ou experiência escolar, mas que o modo como a ação e os 
contatos sexuais são tratados corroboram para uma heterossexualização da 
sexualidade como parte do processo cultural que inscreve a sexualidade.

Parte do aprendizado sobre o sexo não ocorre nas escolas, nas 
famílias, na sociedade de um modo geral porque o tema sexualidade está 
vinculado à noção de sexo como algo obsceno, tal como nos explica Gerace 
(2015) ao tratar do obsceno como algo que está inscrito nos padrões morais 
e culturais de um grupo. Desse modo, desde a análise feita por este autor, 
como os diferentes estudos que perpassam a leitura midiática, nos mostram 
que existem diferentes aprendizagens em relação às noções sobre sexo e 
sexualidade. Gerace (2015, p. 13) complementa:

Falar de sexo e representá-lo em imagens, ainda que mediante repre-
sentações limitadas às instâncias morais e ao poder simbólico das obs-
cenidades das épocas, permite ao espectador a construção de um ima-
ginário pornográfico, uma forma de pensar, ver e conceber as práticas 
sexuais por meio da fantasia em torno dos desejos. 

O autor analisa o cinema e denota a interferência dele na consti-
tuição de uma lógica e uma percepção acerca do sexo e da sexualidade. 
Miskolci (2017, p. 69), por outro caminho, avalia como o desenvolvimento 
tecnológico interferiu na construção das relações afetivas e sexuais em dife-
rentes contextos. Assim, “as tecnologias midiáticas do século XX auxiliaram 
a criar a magia do flerte e da conquista, caso do cinema e de outras formas 
da indústria do entretenimento [...]”.
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Entre as diferentes pedagogias culturais que estão dispostas e são 
relacionadas à vida cotidiana, gerando por meio da mimese, como explica 
Wulf (2013) ou de outros exemplos e visibilidades, existem pedagogias que 
são inscritas nas obras fílmicas que se inscrevem sob o selo de pornogra-
fia: nestas obras percebo que existe uma grafia específica acerca das noções 
de desejo e que suas cenas, falas, imagens e técnicas oferecem modos dos 
corpos serem grafados e constituídos. Por não se pensar, discutir, sentir, 
afetar-se pelas relações do sexo como experiência de prazer, mas incitados 
por uma lógica de consumo que incita o desejo e nos coloca no ápice das 
potencialidades dos significados, denomino as peças que registram cenas 
sexuais como artefatos de pedagogias pornográficas.

Entendo que por falta de espaços de socialização, exposição, discus-
são e pela experiência entendida como obscena e que condena a sexualidade, 
ao invés de percebê-la como parte da vivência e da experiência humana, os 
corpos são fragilizados diante das experiências sexuais e motivados a uma 
lógica que impulsiona, valoriza e estimula a pornografia como único espaço 
em que o sexo e a sexualidade são apreendidos. Desse modo, corpos, prá-
ticas, atos e prazeres ficam relegados a um papel mimético de reprodução 
das imagens e das cenas vistas nesses produtos e, ao invés de desenvolver 
uma dinâmica do sexo como prazer a ser desenvolvido entre corpos, este é 
relegado à reprodução do conteúdo a que temos acesso. Ao invés de prazer, 
desejo, ao invés de corpo, delírio.

Pornografados, os corpos cumprem uma função delirante de reprodu-
ção de significados e a relação com o prazer – que investe vida e transforma 
as existências, tal como percebemos em Costa (1999) e Foucault (2014) 
– fica subjugada a cumprir com as coreografias pornográficas oferecidas 
pelas cenas irreais de corpos editados que são imagens que fazem sexo com 
outras imagens. O cheiro, o gosto e o tato – condições que auxiliam a pre-
sentificação dos corpos, tal como discutem Jaquet (2014) e Han (2015) são 
legados a condições de submissão a visão e a audição. Tornamo-nos cópias 
malfeitas das mercadorias imagéticas da lógica pornográfica. Na opinião de 
Gerace (2015, p. 15-16),
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A indústria pornográfica traz uma visão limitada do sexo, geralmente 
focado apenas no ato sexual repetitivo, no show genital, filmado para 
o consumo e excitação sexual. Nela, o sexo se reduz ao ato e o corpo 
se reduz ao sexo, não há diluição do desejo para além desta limitação. 
Em outras abordagens possíveis, das pornografias alternativas ao cinema 
explícito contemporâneo, o pornográfico é experimental no discurso e 
na estética, ele visa mais a potencialização do desejo sexual imbuído na 
trama e na mise-em-scène do que a excitação do espectador. Busca ainda, 
com a imagem explícita do sexo, angariar um discurso transgressor ao 
status quo, seja pelo escândalo da performatividade imagética, seja pela 
contextualização de resistência política via obscenidade. É significativo 
que muitas cinematografias, inclusive o cinema brasileiro contempo-
râneo, estejam angariando novas ousadias estéticas como criatividade 
estética e, fundamentalmente, como luta libertária contra o discurso dis-
ciplinar e normativo, das artes ao conservadorismo religioso. Muito do 
discurso sexual expandido no círculo alternativo atual, seja via tramas 
libertárias ou novas estéticas de representação do sexo, especialmente no 
cinema queer, proporciona com sua deflagração do sexo, uma forma efi-
caz que dinamita o moralismo das imagens legitimadas no mainstream.

Ao apresentar outras possibilidades do sistema de representações, 
Gerace (2015) nos auxilia a ver outras características que são possíveis nos 
sistemas midiáticos. Entretanto, o corpo que sofre os efeitos das pedago-
gias pornográficas é um corpo que, com tanta imagem, fica desconfortável 
em não reproduzir os padrões dados. Essa incursão remete-me à leitura do 
corpo como utopia pensado por Foucault (2010, s/p). Ou seja, “sob os meus 
olhos se desenha a inevitável imagem que o espelho impõe: rosto magro, 
costas curvadas, olhos míopes, careca, nada lindo, na verdade. Meu corpo é 
uma jaula desagradável, na qual terei que me mostrar e passear”.

A experiência narrada pelo filósofo parece angustiante. O corpo, 
como limite, parece pouco capaz de prazer e muito vinculado ao desejo. 
Ou seja, o corpo em diferentes condições ligadas à linguagem e aos sen-
tidos busca encontrar uma leitura estética acerca de si como uma obra. A 
pornografia corrobora este caminho: corpos torneados, belos, retocados e 
maquiados realizam movimentos complexos e estipulam uma lógica irreal 
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que apenas o desejo consegue gerar: os corpos-imagens que fazem sexo-
-imagem são corpos “sem corpo”.

Alimento da pornografia, os corpos-imagens tornam-se um ideal a 
ser perseguido. O prazer é substituído pelo Delírio desenfreado em busca 
de sentidos. Imagens que geram desejo como as propagandas contempo-
râneas. O que nunca é possível a todos é o que está oferecido pela mídia 
como o ideal de uma vida feliz. A sexualidade, como campo obsceno, fica 
relegada à lógica pornográfica; em vez de um corpo que chegue ao prazer, 
desejamos a imagem que não somos. Corpo-utópico, relação com o desejo 
que se aprendeu por meio de uma lógica industrial e que produz interações 
específicas nas condições contemporâneas a tal ponto que “[...] a indústria 
pornográfica parece ter perdido terreno para a troca de pornografia ama-
dora pela internet e até pelos celulares” (Miskolci, 2017, p. 216).

Gerace (2015, p. 263) acrescenta:

[...] as webcams privadas modelam uma nova metodologia do prazer da 
visualidade do sexo: indivíduos, casais ou grupos se expõem explicita-
mente na tela mediante a percepção do rompimento da quarta parede, 
sabem que há alguém os mirando e se masturbam; assim, fazem sexo e 
se masturbam para alguém que quer vê-los nesse jogo virtual. Há uma 
diferença sutil quanto ao dispositivo da sexualidade mediado pela por-
nografia tradicional e pelo amadorismo virtual: no hard-core convencio-
nal, os atores fazem sexo porque estão em um filme que será montado 
e comercializado e porque sabem que um espectador vai consumir o 
vídeo. Já nos vídeos amadores da internet, filmados sem intenções co-
merciais, o sexo aparece como prazer visual da exposição amadora, ora 
anônima, ora permeada pela interação com outros usuários on-line. A 
tecnologia da internet, além de possibilitar essa exposição sexual, per-
mite a quebra consciente da “quarta parede”: muitas vezes, a ação sexual 
só existe por conta das câmeras ligadas on-line que vão flagrar ao vivo 
a exposição sexual.

Entretanto, os corpos que participam dessas interações têm que pas-
sar pelas lógicas que estão disseminadas pelas pedagogias pornográficas. 
Assim, um corpo precisa “[...] se constituir como desejável. Trata-se de um 
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exercício difícil, que envolve outras tecnologias que não apenas comunica-
cionais, mas também corporais, como a prática de musculação, consumo 
de suplementos alimentares e prática de dietas” (Miskolci, 2017, p. 221). 
Como explica Miskolci (2017, p. 235-236), esses corpos são entendidos 
como “sinônimo de masculinidade, o que é adotado midiaticamente como 
representação hegemônica nos segmentos homossexuais” (Miskolci, 2017, 
p. 235-236).

A experiência do corpo é diferente ao pensarmos em um corpo que 
não está submetido apenas à imagem e à representação. Assim, ao reto-
marmos a leitura de Foucault (2010, s/p) ao tratar sobre sua relação com o 
corpo, experimentamos outras lógicas. Inapreensível, o corpo não é apenas 
aquilo que se vê, mas também um complexo de relações que se estabe-
lecem nas trocas de experiências que geram um contato com aquilo que 
se entende eu. Assim, “o que é esse ombro, cujos movimentos e posições 
conheço com precisão, mas que jamais poderei ver sem retorcer-me espan-
tosamente. O corpo, fantasma que não aparece senão na miragem de um 
espelho e, mesmo assim, de maneira fragmentada” (Foucault, 2010, s/p).

Essa lógica é artesanal. Assim, o movimento do corpo, a prática 
de gestos e ações, o prazer dos movimentos, das interações e das trocas 
não cabe apenas nas imagens. Mesmo que as representações fossem uma 
possibilidade de interação, existem corpos que não são apreendidos como 
desejados ou sexuais. Nas pedagogias pornográficas, a bicha é um exemplo 
de corpo que não interessa, ou como discute Zago (2013), um anticorpo. 
Para Miskolci (2017, P. 238-239),

O regime de representação [...] gira em torno da recusa e do apaga-
mento da “bicha”, o estereótipo culturalmente arraigado na sociedade 
brasileira como a quintessência do homossexual. A bicha é o homos-
sexual reconhecido em sua suposta feminilidade, portanto aquele que 
– nos termos preponderantes nos aplicativos (on-line) e fora deles (off-
-line) – teria “fracassado” em gerir a informação sobre sua (homos)se-
xualidade. Um fracasso frequentemente associado ao espalhafato, uma 
forma supostamente inconveniente de se comportar expressa em gestos 
e voz “femininos” ou, ao menos, insuficientemente viris para os padrões 
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da masculinidade hegemônica, compreendida também como de classes 
com relativo reconhecimento social. Não por acaso, uma das marcas 
associadas à “bicha” é a origem nas classes populares expressa nas va-
riações de injúrias como “bicha pão-com-ovo” ou “bichinha poc-poc”, 
o que associa homossexualidade reconhecível, pobreza e desprestígio.

As pornografias gays e suas pedagogias gerenciam representações 
sexuais acerca de corpos e formas de produzir imagens. No geral – mesmo 
em pornografias heterossexuais – existem complexos que tentam apreender 
o espectador na prática oferecida pelo Desejo das imagens e o Delírio das 
representações. Nesses processos, elementos como “o cum shot (ejaculação 
final para o espectador), o pornô gonzo (câmera na mão) e o cameraman 
(espectador-participante: a perspectiva do ato sexual do espectador é a 
mesma da personagem)” tornam-se estratégias que instigam o Delírio das 
pedagogias pornográficas (Gerace, 2015, p. 67).

No intuito de gerar uma “verdade total sobre o sexo, a pornografia 
‘documenta’ sua própria transgressão por meio da verdade sobre o sexo”. 
Assim, existem estratégias pedagógicas que perpassam as obras fílmicas da 
pornografia. Elementos que coagem os corpos, as representações e as per-
cepções a uma delirante relação com o sentido. Apenas o que a pornografia 
ensina como passível de desejo torna-se então o modelo ideal de corpo-
-imagem que o espectador deve perseguir, ser, desejar, tornar-se. Miskolci, 
2017, p. 264 acrescenta:

A pornografia gay teve um efeito muito além do puramente sexual, 
pois concedeu reconhecimento ao desejo por pessoas do mesmo sexo 
mostrando de forma atraente sujeitos de desejos que até pouco antes 
eram considerados ilegítimos e desviantes. Ao mesmo tempo, dissemi-
nou modelos corporais e ensinou formas de se relacionar intimamente 
que – compreensivelmente – não abrangiam todas as corporalidades e 
desejos. Teve um efeito colateral, digamos assim, de dirigir a recém-ad-
quirida visibilidade do desejo homossexual em direção a corporalidade 
aceitáveis, sobretudo as que expressam uma linearidade entre sexo e gê-
nero masculinos, muitas vezes, inclusive, sublinhando a masculinidade 
ao nível da hipérbole.
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Foucault (2010) trata da inflexão do corpo sob as condições utópicas. 
Para o filósofo, o corpo é instigado pelas lógicas da representação que par-
ticipam das condições utópicas. Entretanto, é alarmante que o corpo seja 
produtor e, ao mesmo tempo, alvo das utopias que inscrevem as percepções 
sobre si. Menos utópica e mais mercadológica, a pornografia gera pedago-
gias específicas que inscrevem aqueles que a consomem como inábeis, débeis 
e sempre em dívida com as imagens pornografadas. Na lógica estabelecida, 
a comunicação pornográfica ensina os corpos que estes devem ser imagens 
para tornarem-se desejáveis. Estar imerso em uma relação de desejo coíbe o 
corpo em relacionar-se com o prazer. Para Foucault (2010, s/p),

O espelho e o cadáver assinalam um espaço à experiência profunda e 
originariamente utópica do corpo; o espelho e o cadáver fazem calar e 
apaziguam e fecham sobre um fecho – que agora está para nós selado 
– essa grande raiva utópica que deteriora e volatiliza a cada instante o 
nosso corpo. É graças a eles, ao espelho e ao cadáver, que o nosso corpo 
não é pura e simples utopia. Ora, se se pensa que a imagem do espelho 
está alojada para nós em um espaço inacessível, e que jamais podere-
mos estar ali onde estará o nosso cadáver, se pensamos que o espelho 
e o cadáver estão eles mesmos em um invencível outro lugar, então se 
descobre que só utopias podem encerrar-se sobre elas mesmas e ocultar 
um instante a utopia profunda e soberana de nosso corpo.

Assim, tanto espelho quanto cadáver nos auxiliam a pensar a uto-
pia da experiência que as imagens ignoram. O corpo apenas desejante 
não é capaz de fazer-se aberto às experiências. Corpo-prazer e corpo-
imagem não coabitam as mesmas expectativas. Gerar outras formas de 
pensar, outras possibilidades de sentir e uma capacidade de fazer-se corpo 
em relação ao prazer nos oferece uma condição diferente das lógicas que 
o consumo e a pornografia estabelecem. Para enfrentar as pedagogias 
pornográficas, há necessidade de problematizar as representações que são 
ofertadas acerca do sexo.

Ser espectador nos gera expectativas. Em que momento o corpo é 
um espaço de prazer? Nas lógicas que acompanhamos nos estudos acerca 
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do cinema explícito de Gerace (2015, p. 295), vislumbramos a discussão 
feita pelo pesquisador e sua leitura que nos afirma que “mesmo as ima-
gens mais desfocadas do desejo sexual são capazes de fascinar, incomodar e 
excitar, nem que seja apenas visualmente, provando a prevalência da repre-
sentação sobre a própria coisa representada” (Gerace, 2015, p. 295).

A lógica da representação nos instiga o desejo e fragiliza o contato 
do corpo como experimentação do prazer. Nas condições contemporâneas, 
as sexualidades que são empreendidas como diferentes das estabelecidas 
pela heteronormatividade como sentido que estipula o desejo como um 
modo de viver a sociedade contemporânea. Se “[...] os desejos digitais têm 
se expressado tanto como busca de um companheiro quanto um flerte com 
a normalidade”, precisamos problematizar as condições que esta norma-
lidade nos infringe. Corpos normais são corpos-imagens e, desse modo, 
precisa-se perguntar: que corpos são reais? (Miskolci, 2017, p. 288).

As estéticas ofertadas pelas pedagogias pornográficas são sentidos 
que geram possibilidades que estão vinculadas ao desejo. Sistema que nos 
sugere o delírio, que incita uma lógica que distancia o corpo da experiência 
de prazer. Em outras condições, contra as pedagogias pornográficas são 
necessárias as sensíveis estratégias que perpassam as sensações, as emoções 
e, desse modo, ressignificam os sentidos em vez de impor sobre os corpos 
publicidades prontas que incitam, excitam e ensinam que o corpo deve ser 
fruto de uma lógica de delírio.

Cientes das condições da experiência, o corpo é o que desobedece a 
lógicas pedagógicas da pornografia pronta. Ao invés de sermos pornogra-
fados, as proposições ante as pedagogias desses corpos, cenas e imagens são 
a sensibilização do corpo. Ao invés de repetir, descobrir. Em vez de seguir 
padrões, fazer-se experimental, experiencial, artesanal. Ao invés de porno-
grafia, relações que afetam o corpo como um todo. Talvez essa seja uma 
possibilidade de ressignificação dos sistemas de representação das pedago-
gias que a pornografia inscreve sobre os corpos. Para diminuir os impactos 
da imagem, talvez seja necessário questionar aos olhos sua pretensa legiti-
midade. Como ensina Foucault (2010, s/p),
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[...] fazer o amor é sentir seu corpo se fechar sobre si, é finalmente 
existir fora de toda utopia, com toda a sua densidade, entre as mãos do 
outro. Sob os dedos do outro que te percorrem, todas as partes invisíveis 
do teu corpo se põem a existir, contra os lábios do outro os teus se tor-
nam sensíveis, diante de seus olhos semi-abertos teu rosto adquire uma 
certeza, há um olhar finalmente para ver tuas pálpebras fechadas. Tam-
bém o amor, assim como o espelho e como a morte, acalma a utopia do 
teu corpo, a cala, a acalma, a fecha como numa caixa, a fecha e a sela. É 
por isso que é um parente tão próximo da ilusão do espelho e da ameaça 
da morte; e se, apesar dessas duas figuras perigosas que o rodeiam, se 
gosta tanto de fazer o amor é porque, no amor, o corpo está aqui.

Sujeito da percepção, o corpo não fica à mercê da visão, mas integra 
outros sentidos. Para além de corpos-imagens, de sexo como expectativa, de 
práticas como representações, o corpo sensível é aberto ao perceber-se. Ao 
invés de marcos prontos, de desejos que deliram sobre corpos que são ima-
gens e realizam feitos dignos de uma imagem, o corpo é experimentação, é 
prática aberta, sensível.

Desse modo, amar não é a posse que está disposta nas relações afe-
tivas e nos produtos midiáticos que se estabelecem como formas de ter 
o outro como seu. Ao invés de poder sobre o outro, de cópia das repre-
sentações da imagem, fazer-se corpo é reencarnar-se no mundo. Fazer-se 
experiência e aceitar-se experimental. Para gerar outras práticas e diferen-
tes formas de sentir, experimentar o corpo como carne-do-mundo, prática 
sensível, espaço de afetos. Fazer-se artesanal é aceitar-se como aberto aos 
corpos que geram outras formas de toque, de gesto, de emoção. Assim, de 
outras ordens, este estudo inscreve a relação entre discurso científico e pen-
samento cultural. Wittig (1980, s/p) declara:

Escolhi a pornografia como exemplo porque o seu discurso é o mais 
sintomático e o mais demonstrativo da violência que nos é feita através 
de discursos, assim como na sociedade em geral. Não há nada de abs-
trato acerca do poder que as ciências e as teorias têm de agir material-
mente e na realidade sobre os nossos corpos e as nossas mentes, mesmo 
se é abstrato o discurso que produz esse poder. É uma das formas de 
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domínio, a sua própria expressão, como disse Marx. Eu diria, alterna-
tivamente, um dos seus exercícios. Todxs xs oprimidxs conhecem este 
poder e têm de lidar com ele. É aquele que diz: não tens o direito de 
falar porque o teu falar não é científico e não é teórico, estás a um nível 
errado de análise, estás a confundir discurso e realidade, o teu discurso 
é ingênuo, compreendes mal esta ou aquela ciência.

Os discursos que perpassam as dinâmicas midiáticas nos oferecem 
modos de pensar, mas também nos oportunizam discutir como a pornogra-
fia inscreve em nossas subjetividades, sentidos e em nossas representações, 
as relações entre prazer, desejo e corpo. A formulação de modos de pro-
blematizar as marcas pornográficas em nossas sensibilidades advém de 
contatos sensíveis e da possibilidade de desenvolver outras interpretações 
da realidade. A educação contemporânea exige de nós diferentes percep-
ções e uma lógica que desestabilize os sentidos e reposicione nossas relações 
objetivas e subjetivas. 

Patzdorf (2018, p. 172) argumenta que a comunicação contem-
porânea e sua relação com a sexualidade nos diz que “[...] arquiteturas 
informativas com as quais podemos interagir a partir de qualquer localiza-
ção geográfica, desde que conectados à Internet” e, desse modo, que a mídia 
passa a fazer parte das nossas práticas sexuais a tal ponto que “[...] estamos 
transando na internet” (Patzdorf, 2018, p. 178, grifo do autor).

No sentido escolhido por Patzdorf (2018, p. 180), como argumento, 
percebe-se que existe uma interação com as imagens que nos coloca na 
dimensão de “alisar superfícies luminosas e adimensionais”. Esse consumo 
visibiliza como as práticas sexuais são constituídas nesses sistemas, mas, ao 
mesmo tempo, me interrogo se é sexo e prazer que as imagens nos permi-
tem tocar ou, se na ânsia por nos deliciarmos com as imagens propagadas, 
estamos diante de imagens de consumo como os fast foods prometem em 
seus anúncios pornográficos. Como observa Gerace (2015, p. 295),

No panorama discursivo e repressivo sobre o sexo, percebemos que 
as imagens sexuais potencializaram, conforme a época e a sociedade, 
desejos e dilemas eróticos das personagens que espelham o Zeitgeist, 
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provando que, do primeiro cinema até o cinema explícito atual, mesmo 
as imagens mais desfocadas do desejo sexual são capazes de fascinar, 
incomodar e excitar, nem que seja apenas visualmente, provando a pre-
valência da representação sobre a própria coisa representada.

Diante dos outros, o prazer torna-se a ideia de exposição, de ins-
crição do corpo na visibilidade e nos sistemas de representação. O corpo 
escrito pelas imagens e por elas devorado tem desejo de tornar-se também 
imagem. A pornografia que hoje permite que se participe dela por meio 
das nudes e dos jogos com câmeras geram serviço e público. Chegamos ao 
momento em que a produção de imagens nos leva a consumir e a produ-
zir conjuntamente. Se quiser ser pornografado, você pode transar com um 
garoto de programa e ser consumido como objeto midiático contemporâ-
neo. O prazer nos abandonou porque o desejo é sempre a próxima cena.
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O corpo estrutura a relação com o 
mundo. As mídias, como espaços de 
transmissão, localização e distribuição 
de conteúdos sugerem um “sonho 
de onipresença”, entretanto, essa 
potencialidade não corrobora com a 
presença, mas com uma aceleração 
tempo/espaço que ignora demandas 
da corporalidade para um sistema de 
produção em fluxo. Produzir torna-se 
a demanda de tudo. A masculinidade 
e o desempenho sexual dos corpos 
masculinos nos enredos pornográficos 
gays são os elementos que interessam 
neste estudo. O processo de levantar as 
percepções e emoções que constituem 
os significados dos corpos masculi-
nos e excitam, além dos órgãos e dos 
desejos dos espectadores, formas de 
ser e agir. Esses artefatos midiáticos, 
por meio do olhar e do som sugerem 
para os corpos espectadores como 
agir, que performances são exigidas 
e como a masculinidade deve ser 
encarnada nas práticas sociais, cul-
turais, perceptivas e emocionais que 
indicam as formas de atuar no mundo.

Este livro problematiza as relações estéticas entre imagens e linguagens 
disseminadas no contexto contemporâneo. A proposta perpassa as 
dimensões das culturas gays, das masculinidades, do consumo de imagens 
e das possibilidades de interpretação de artefatos midiáticos como 
fotografias, vídeos, curtas, filmes e peças publicitárias. As imagens incitam 
e excitam os olhares para os corpos masculinos e a produção de sentidos 
e significados na cultura gay contemporânea. 
Compreendo que as relações com a imagem são imprescindíveis para 

o desenvolvimento das interpretações da história, da cultura e das 
formas de pensar. A humanidade constituiu suas apreciações estéticas, 
as possibilidades de ser, estar e agir e as formas de se relacionar em 
diferentes contextos utilizando das imagens. 
Com as alterações dos suportes midiáticos e a pluralização dos dispositivos 

que permitem produzir, disseminar e consumir percepções dos corpos, 
inclusive, daqueles marcados por signos da masculinidade e gays. 
Capturados por câmeras digitais de notebooks, celulares, câmeras digitais 
e outros dispositivos. Essas imagens são orientadas para que incitem e 
excitem os olhares e os corpos no intuito de produzir formas de prazer e 
desejo. As imagens são artefatos construídos para gerar relações com os 
espectadores e consumidores. Uma dessas relações é a de aprendizagem. 
Ensinado pelas peças publicitárias e pelas imagens pornográficas, percebo 

as imagens como anteparos para a construção de visualidades acerca dos 
corpos masculinos gays. As imagens têm contribuído nas formulações 
de percepções acerca do meu corpo e de outros que incitam a produzir 
desejos e prazeres a determinadas formas de ser, estar e agir. Problematizar 
como esses tipos constituem nosso imaginário e alimentam nossas relações 
com as percepções de corpo, prazer e desejo é uma forma de discutir o 
potencial de consumo da pornografia gay no contemporâneo.
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