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 ―O que tu tens de concreto  

e não importa o que te aconteças  

é este instante;  

não tentes escapar dele,  

viva-o com plenitude e coragem.  

Esgote-o!  

Ele é a tua única realidade,  

mesmo   que    

nada 

seja 

real‖  

(Ildegardo Rosa) 
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RESUMO 

 

Neste trabalho de ordem teórico-prática busco discorrer sobre os processos de 

transformações de identidades modernas a partir da realização da vídeo-

instalação penetrável ―Antologia do Anfêmero‖ (2017). Nele, rebusco 

experiências da minha vivência que me permitiram expandir minha noção de 

identidade. Retrabalho, assim, os processos de construções de sexualidades 

desviantes as normas heterossociais, evidenciando estratégias de controle do 

poder que resultam em preconceito e aumento da violência às minorias. Busco 

o reconhecimento destas tantas sexualidades em suas diferentes formas de 

expressão. Ao Relacionar o papel das tecnologias, contextualizo os discursos 

de gênero e sexualidade enquanto criados pelos padrões sociais - legitimados 

pela civilização repressiva em que nos inserimos - através do estudo de 

processos teóricos e criativos que me levaram a criação de uma arte que 

busque discutir as utopias na luta por equidade. 

Palavras-chave: Ciborgue; Corpo; Gênero; Sexualidade; Video-instalação; 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Enquanto crescia sempre me senti um estranho em meio à comunidade 

que vivia. No interior da Bahia é comum à ditadura de que o mais velho está 

sempre com razão, e nesse contexto, desde cedo aprendi, por meio dos 

olhares de repreensão, sobre como deveria me portar para esconder um 

vergonhoso detalhe de minha essência: eu nasci um ser feminino.  

Sofrer a pressão de ter que reprimir algo tão importante para formação 

de minha identidade causou então um afastamento social dos que, mesmo sem 

perceber, perpetuavam os discursos conservadores sobre comportamento de 

gêneros e sexualidade, me aproximando assim do universo digital. Encontrei 

na realidade virtual escolhas; opções sobre ser e amar. Essa identificação com 

ambientes virtuais é um fenômeno contemporâneo crescente. Desde o começo 

dos processos de globalização o mundo tem mudado de forma significante, e 

essas mudanças trazem consequências analisadas por diferentes perspectivas.  

Com a minha inserção no ambiente acadêmico através da UFRB – 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tive acesso às teorias que trago 

a seguir, que me permitiram afirmar meu pensamento e comportamento 

divergente enquanto resistência ao sistema heterocentrado. Por meio delas 

consigo entender meu papel na manutenção e quebra do status quo ao longo 

da minha participação ativa enquanto membro da sociedade. Desejo avançar e 

busco um futuro onde não precise me explicar. Somos diferentes e sofremos 

por isso. Somos mortas(os), agredidas(os) e colocadas(os) de lado pelo 

sistema. Andamos com medo da retaliação, da violência e do conservadorismo 

que nos sufoca. Nossa existência os assusta.   

As construções sociais e culturais são partes fundamentais na 

concepção da sociedade ocidental contemporânea, servindo como moldes que 

regem o comportamento. Porém, essa estrutura não consegue de forma efetiva 

ilustrar o caráter social de pontos essenciais na formação de um ser que 

consiga lidar de forma saudável com seus processos de desenvolvimento de 

subjetividades. A naturalidade de qualquer comportamento se revela inverdade, 
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instituída ao longo dos processos de desenvolvimento de identidades entre a 

relação do indivíduo com o espaço social inserido. (LOURO, 2000)  

Trarei a percepção de Stuart Hall de que somos seres de múltiplas 

identidades, em constante transformação, e de conflituosos interesses, criados 

em reflexo as pessoas, regulamentações e cultura que nos cercam. Essas 

identidades nos fazem pensar de que forma nossa atuação em sociedade será 

proposta. Suas políticas de identidade possibilitam visualizarmos nós mesmos 

como uma incerteza fluida, mutável no dia-a-dia.  

Guacira Louro revela de que maneira somos educados, por diferentes 

instituições (escola, família, convívio social), a direcionar nosso corpo e 

comportamento para sermos um individuo social moldado, em uma trama de 

escolhas binárias, instituídas socialmente. Provando a inverdade de sua 

dicotomia, explicita-se a existência de noções de fluidez e transitoriedade, 

características das sociedades contemporâneas, pela emersão de formas 

identitárias desviantes da norma. Assim, os papéis homem-mulher, macho-

fêmea, masculino-feminino são questionados por uma grande e visível numero 

de indivíduos que não se adequam, e por isso são marginalizados. A norma 

também cria contra-normas.  

Por não conseguir se encaixar nos ideais hegemônicos de distinção 

gêneros, seres transgridem fronteiras e questionam sua atuação em sociedade. 

Devemos buscar em nossos tormentos pessoais localizar os fatores que nos 

reprimem, para tentar ir contra os processos de homogeneização que vivemos 

diariamente. Aqui, transformo meus medos e duvidas em resistência. Nosso 

corpo fala, é um espaço biopolítico que representa nosso posicionamento e 

deve ser tradada de maneira saudável. Ao ser lido enquanto desviante da 

norma, mostra que não estamos sozinhos, a minha existência, como todas 

outras, deve ser respeitada. 

No trabalho artístico proposto trarei minhas pessoalidades na busca por 

mapear os processos que me compõem e me transformam. Meu corpo pode 

ser, de alguma forma, lido e visto aqui como espaço de trocas. Questionado, 

sua imagem pode ter diferentes leituras e a fisialidade biológica do corpo é 

transpassada pelo advento da máquina. Noções de temporalidade e espaço 
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aqui são abordados através da análise do corpo-vídeo por Christine Mello que 

tensiona o debate a cerca das relações corpo-máquina. Em contato com as 

teorias de Donna Haraway, que busca explicar de que forma as linhas tenues 

que constituem a separação do humano e tecnologias foram transgredidas 

através da anologia do ciborgue. 

Assim, nossas maneiras de enxergar o corpo têm sido discutidas pelas 

inúmeras possibilidades de expressão que ele nos remete. As questões que 

permeiam os ideais de gênero e sexualidade nos falam de que maneiras as 

imposições sociais nos moldam a sermos pessoas idealizadas, resquícios de 

um passado construído nos moldes heterossociais. Refletido nas estruturas de 

poder que regem as sociedades, a sexualidade é vista como um dispositivo de 

controle social por Foucault, historicamente implantada na busca pela 

instauração de uma hegemonia. 

Esses fatores estão diretamente ligados às questões que falam sobre 

toda nossa atuação enquanto indivíduos em sociedade, ligando a 

performatividade do nosso corpo à forma como seremos lidos socialmente. No 

trabalho artístico proposto busco trazer a relevancia da discussão dos 

processos de formação de identidades modernas, levantando o papel das 

novas tecnologias na desconstrução dos conceitos de corpo, gênero e 

sexualidade enquanto variantes fluidos, constantemente moldados socialmente 

por meio de vivencias. 

A Antologia do Anfêmero é a representação da transformação dos meus 

medos em coragem, para lutar contra a hegemonia que nos mata. É a 

visibilidade dos corpos, que como o meu, sofrem com as constantes violências 

que permeiam a nossa existência. Violências moral, física, simbólicas e 

psicológicas. É a busca pela dissolução dos processos que nos oprimem e 

tentam nos desestabilizar. Ele fala sobre como nossos corpos se comunicam 

através de processos únicos. Expõe conexões. Conversa e reúne outros seres 

que também anseiam por transformações. Cria coragem. Fala de forma 

visceral do anseio ao fim da invisibilidade das nossas existências. Precisamos 

mudar. Aqui, exijo respeito. 
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2. EXISTIR 
 

2.1 INSTITUINDO IDENTIDADES 

 

Em uma busca rápida na internet encontramos diversos significados 

para o termo ―Identidade‖ em diferentes plataformas de pesquisa online. Na 

popular ferramenta de pesquisa ―Wikipédia, a enciclopédia livre‖ 1  trata 

identidade enquanto ―conjunto de caracteres próprios e exclusivos‖ que podem 

diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, 

―quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes‖. 

Mostrando em seguida as diferenciações do conceito em diferentes áreas de 

aplicação - para sociologia, filosofia, medicina legal, direito, banco de dados, 

entre outros -, evidenciando a complexidade e expansão deste conceito na 

atualidade.  

O dicionário Aurélio trata identidade enquanto “qualidade de idêntico‖ 

para reconhecimento de que o indivíduo é o próprio. Sendo o conjunto 

de caracteres próprios e exclusivos que identificam uma pessoa, como nome, 

data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital etc. Essa necessidade de 

diferenciação entre homem x mulher x cultura x natureza, criam símbolos que 

tentam demarcar espaços em busca de uma segregação entre o ―eu‖ e ―outro‖, 

deixando em aberto um pensamento confuso: Quem sou eu?   

Stuart Hall buscou ao longo dos seus estudos elucidar de que forma as 

identidades culturais passaram por um processo de transformação. Afirmando 

que as velhas noções que estabilizaram o mundo social entraram em declínio, 

propõe pensarmos na necessidade de visibilidade à realidade do indivíduo 

contemporâneo. Buscando o desenvolvimento sadio de um sujeito conceituado 

como não possuindo uma identidade fixa ou permanente (cf. HALL, 2005), sua 

fragmentação passou a representar mudanças constantes na forma de se 

enxergar as identidades sociais, levando em conta uma série de fatores que 

transformam diariamente a forma que vivemos nossa prática em sociedade.  

                                                             
1 A Wikipédia é uma web enciclopédia alimentada em colaboração com usuários de todo o mundo 
para transmissão de conhecimento, muito popular devido a sua rápida facilidade de acesso online e 
grande quantidade de conteúdo. Importante ferramenta para escurecimentos de informações.  
 https://pt.wikipedia.org 
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As mudanças dos últimos tempos possibilitaram a fragmentação das 

paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. 

Os estudos em áreas como a psicologia, sociologia e ciências sociais, os 

processos de globalização e seu impacto sobre a identidade cultural, 

proporcionaram a libertação do indivíduo moderno de dogmas sociais que os 

regiam. O processo de globalização caracteriza-se pela aceleração das 

transformações advindas com a modernidade: mudança constante, rápida e 

permanente (HALL, 2005). Estes processos criam sujeitos de múltiplas 

identidades. Essas identidades sociais possuem também caracteres 

provisórios, atraentes e, em seguida, descartáveis; sendo rejeitadas e 

abandonadas quando não são mais condizentes com o presente do indivíduo.  

O que somos hoje não condiz, necessariamente, com o que seremos daqui a 

um tempo. Felizmente mudamos. Somos sujeitos de identidades transitórias e 

contingentes. 

Ao questionar o seu lugar no mundo social e cultural por estes 

processos transitórios, a noção de um sujeito sociológico entende identidade 

enquanto formada na interação entre o indivíduo e a sociedade. Apesar dos 

fatores sociais e culturais que influenciam fortemente as identidades 

individuais, a partir, sobretudo, dos anos 1970/80 começa a haver um 

questionamento do papel do sujeito, e novas formas identitárias emergem na 

busca por visibilidade e reconhecimento. Se acreditamos ter uma identidade 

unificada ao decorrer da nossa vida é apenas porque ―construímos uma 

cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora ―narrativa do eu‖ (cf. 

HALL, 2005, p.13). Como todas as identidades sociais, as noções sexuais e de 

gênero também possuem caráter fragmentado e instável sendo historicamente 

construído e diversamente plural.  

 

Figura 1 - Frames da video-arte Antologia do Ânfemero 
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Assim, são no âmbito da cultura e da história que se definem as 

identidades sociais. Essas múltiplas e distintas identidades que constituem 

sujeitos; não apenas as identidades sexuais e de gênero, mas também as 

identidades de raça, de nacionalidade, de classe, etc. Na medida em que 

somos conectados a partir de diferentes situações, instituições ou 

agrupamentos sociais nos transformamos e nos adaptamos na busca pela 

criação de uma nova identidade que, mesmo momentaneamente, pareça 

solucionar antigas indagações. Porém, sempre que antigas formas identitárias 

se diluem, as novas formas trazem consigo diferentes configurações a serem 

superadas. Constituem-se novas formas de existência para todos, mesmo para 

aqueles que, aparentemente, não as experimentam de modo direto (LOURO, 

2000). 

Porém, mesmo com as mudanças sociais dos últimos tempos ainda não 

conseguimos abranger as diferentes concepções de identidades que se 

transformam diariamente. Por sermos condicionados a buscarmos a 

estabilidade e coerência, não somos ensinados a lidar com a incerteza, o 

desconhecido e a subjetividade que se faz presente durante nosso 

desenvolvimento.  A ameaça de dissolução que implica não ter uma identidade 

fixa vai contra as ilusões de estabilidade criadas em relação a um determinado 

lugar social em que se está inserido (LOURO, 2000). Assim, procuramos 

estabelecer uma ilusão ao afirmar que o que somos agora é o que, na verdade, 

sempre fomos.  

As construções sociais e culturais são, portanto, partes fundamentais na 

concepção de uma sociedade, servindo como moldes que regem o 

comportamento de determinada época e lugar. Os sistemas ainda buscam a 

criação de uma padronização do comportamento em sociedade que deve ser 

seguido. Instaurando uma série de hábitos e modos de vida enquanto 

“naturais” e rechaçando os que divergem da norma. No entanto, tais estruturas 

limitadoras seriam insuficientes para promoção de um desenvolvimento sadio 

do indivíduo. Estimula-se a manutenção de uma população de comportamento 

uniformizado para dar continuidade à sustentação de um controle político.  
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O poder define a forma como se processa a representação; a 

representação, por sua vez, tem efeitos específicos, ligados, sobretudo, à 

produção de identidades culturais e sociais, reforçando, assim, as relações de 

poder (LOURO, 2000).  Compreende-se, assim, a necessidade de visibilidade e 

reconhecimento social em busca de um desenvolvimento fluido do indivíduo ao 

longo de seus processos de florescimento de identidades. Há, portanto, 

necessidade de transformações estruturais.  

 

Figura 2 - Frame do video-arte Antologia do Anfêmero 

 

2.2 INTERRUPÇÕES E INTERRUPTORES 

 

As estruturas hegemônicas da sociedade criam contornos responsáveis 

por demarcar as fronteiras entre aqueles que representam a norma, em 

consonância com seus padrões culturais, e aqueles que ficam fora dela, às 

suas margens. Ao classificar sujeitos nos modos ―dentro/fora‖ do padrão social, 

divisões e rótulos são estabelecidos, pretendendo criar uma ilusão de 

comportamentos fixos e bem marcados. As táticas de dominação 

comportamental definem e separam de formas sutis ou violentas a atuação do 

indivíduo, criando uma distinção entre certo/errado que consequentemente 

discriminam os diferentes modos de vida (LOURO, 2000). Ao serem 

marginalizados os indivíduos de comportamento transgressores comumente 

levam em seu corpo marcas de sua incapacidade (muitas vezes por vontade 

própria) de adequação.  Este processo evidencia as estratégias de controle, ao 

mesmo tempo em que demonstra a ineficiência da determinação de uma 

verdadeira ―naturalidade‖ de comportamentos.  
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 A primeira – e principal – segregação que marca e limita nossas opções 

acerca da formação de uma identidade é feita na infância, não por nós, mas 

pela sociedade em que estamos inseridos: a distinção de gêneros2. A inscrição 

dos gêneros — feminino ou masculino — nos corpos é feita, sempre, no 

contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. 

Pode-se entender as ―identidades de gênero e sexuais, portanto, compostas e 

definidas por relações sociais‖ (LOURO, 2000, p. 6). Assim, desde crianças 

somos condicionados a escolher opções binárias limitadas entre ―coisas de 

meninos‖ versus ―coisas de meninas‖.  

Entendido como mecanismos de controle do masculino e feminino as 

chamadas tecnologias de gênero e sexo buscam criar normas que 

homogeneízem um padrão de comportamento que privilegia a cultura em torno 

da heterossexualidade (cf. PRECIADO, 2014, p.12). Estes mecanismos de 

controle da sexualidade ditam quais práticas são lidas como aceitáveis e quais 

são consideradas abjetas no sistema social normativo. Podendo ser 

caracterizada como máquina de produção ontológica que funciona mediante a 

invocação performativa do sujeito como corpo sexuado. 

 Percebendo o caráter modelador do sistema pelas redes de poder de 

uma sociedade evidencia-se a construção de atribuições e práticas sexuais 

relacionados aos diferentes gêneros, instituindo-as enquanto ―naturais‖. 

Preciado (2014) compreende tais imposições sociais como um conjunto 

arbitrário de regulações inscritas nos corpos - que asseguram a exploração 

material de um sexo sobre o outro – evidenciando que gênero e sexo são 

histórica e socialmente constituídos. Neste sentido, a dissolução de tais 

imposições seria um ponto fundamental na busca pelo estabelecimento de uma 

possível equidade. Reivindica assim equivalência (e não a igualdade) de todos 

os corpos-sujeitos, por entender que cada indivíduo possui suas múltiplas 

peculiaridades, sendo impossível falar de igualdade, considerando cada 

indivíduo enquanto único. 

                                                             
2 *Gênero diz respeito às imagens que a sociedade constrói do masculino e feminino, podendo 
representar uma categoria social, histórica, recusando o essencialismo biológico –  (Saffioti, 
2004) 
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Os corpos, assim como o sexo e gênero, também são significados pela 

cultura e, continuamente, por ela alterados. Dado seu caráter de inconstância 

durante as diferentes fases da vida, suas necessidades e desejos mudam de 

acordo com o tempo e local em que se situa (LOURO, 2000). O corpo se altera 

com o passar do tempo. Ele se molda ao clima, exige mudanças de hábitos 

alimentares ao longo de diferentes idades, adapta-se às tecnologias, 

intervenções médicas e estéticas ao longo de sua existência. Como afirma 

Haraway (2009), a medicina moderna está cheia de junções entre organismo e 

máquina, entendendo que neste nosso tempo somos todos quimeras, híbridos 

– teóricos e fabricados – de máquina e organismo.   

O corpo é mutável, devendo ser entendido enquanto um texto 

socialmente construído, um arquivo orgânico da história da humanidade, na 

qual certos códigos se naturalizam, outros ficam elípticos sendo 

sistematicamente eliminados ou riscados (PRECIADO, 2014). É de acordo com 

as mais variadas imposições culturais que nós adequamos nossos corpos 

segundo os critérios estéticos, higiênicos e morais, dos grupos em que 

estamos inseridos. Moldamo-nos as imposições, significadas e diferenciadas, 

em distintas culturas.   

 

Figura 3 - Frames do vídeo-arte Antologia do Anfêmero 

 

2.3 CHAVES, EQUIPAMENTOS, FORMATOS, ACIDENTES... 

 

As novas tecnologias reprodutivas criam diferentes possibilidades de 

transgressão de categorias e fronteiras. Conectados pela Internet, se 

estabelecem outras relações amorosas que retrabalham as dimensões de 

espaço, questionam o tempo, as noções de gênero e abrem um extenso leque 

para experimentações de diferentes práticas de sexualidade. As articulações 

corpo-máquina diariamente ―desestabilizam antigas certezas; implodem noções 
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tradicionais de tempo, de espaço, e de realidade‖ (LOURO, 2000, p. 5). Os 

efeitos destas mudanças subvertem as formas de viver, de amar ou de morrer 

em uma relação limiar entre mundo físico e digital. Estabelecendo fluidez nas 

possibilidades de múltiplas expressões de identidade via máquina.  

Entender a sexualidade como algo "dado" pela natureza, inerente ao ser 

humano, parte da suposição de que todos vivemos nossos corpos, 

universalmente, da mesma forma. Porém, por entendemos que através de 

processos culturais que definimos o que é — ou não — natural inviabiliza-se 

qualquer definição de certo ou errado. A sexualidade envolve rituais e 

linguagens, fantasias, representações e símbolos; convenções diferenciadas 

em cada indivíduo (LOURO, 2000). Processos profundamente culturais e 

plurais atuam de maneira diferente em cada corpo social. Percebe-se assim o 

sistema sexo/gênero enquanto composto por uma escritura político-social.  

Foucault (1993) revela que o próprio fato de falar de sexo livremente e 

aceitá-lo em sua realidade é um fato estranho à linguagem direta por trazer à 

tona mecanismos de controle político. Estes dispositivos de controle do 

comportamento social buscam a manutenção do poder dos indivíduos 

socialmente privilegiados. Implicando na instituição de desigualdades e 

ordenamentos que criam hierarquias, sem dúvida, estreitamente ligadas às 

redes de poder que circulam numa sociedade. Assim, reconhecemos o "outro" 

a partir do lugar social que ocupamos.  

Em nossa sociedade ocidental ―a norma que se estabelece, 

historicamente, remete ao homem branco, heterossexual, de classe média 

urbana e cristão‖ (LOURO, 2000, p.9) tratado como referência comportamental 

e carregando seus privilégios acima dos demais. Todo indivíduo que não se 

adéqua a tais características deve ser submetido à inferioridade dentro da 

hierarquia que reafirma os privilégios sociais. A mulher, representada como "o 

segundo sexo", e gays e lésbicas são assim desviantes da norma 

heterossexual (LOURO, 2000). Indivíduos que escapam à norma são 

frequentemente considerados abjetos, e alvos de cobrança por adequação ao 

modelo heteronormativo. 
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A tecnologia social heteronormativa trata de um ―conjunto de instituições 

tanto linguísticas como médicas ou domésticas que produzem constantemente 

corpos-homem e corpos-mulher‖ (PRECIADO, 2014, p.28). Os 

comportamentos sociais ligados à (hetero)sexualidade, por não mostrar-se 

espontaneamente em cada corpo desde o nascimento deve se reinscrever 

através de operações constantes de repetição e de recitação dos códigos 

(masculino e feminino) socialmente investidos como naturais (PRECIADO, 

2014).  

O sexismo ―não é somente uma ideologia, reflete, também, uma 

estrutura de poder, cuja distribuição é muito desigual, em detrimento das 

mulheres‖ (SAFFIOTI, 2004, p.35). O resultado não seria outro se não o 

aumento de violência física e mental entre todos os indivíduos inseridos na 

sociedade repressora. Isto porque a pressão para alcançar os padrões 

estabelecidos pela norma cria seres incapazes de lidar com a sua necessidade 

de mudança e experimentação nos seus processos internos. Sua fluidez na 

busca por novas formas identitárias são constantemente interditadas pelas 

normas sociais causando desequilíbrio. Busca-se assim a abolição da 

exploração-dominação de uma expressão do gênero sobre outra, a fim de 

inviabilizar os ―constructos mentais‖ que se baseiam nas diferenças de sexo 

(Saffioti, 2004).  

 

 

Figura 4 Frames do video-arte Antologia do Anfêmero 

 
 



20 
 

3. DESORDEM RUMO AO PROGRESSO 

 

3.1 PODE VS. PODER 

 

Ao estudarmos a história da sexualidade podemos entendê-la enquanto 

artifício de dominação política pelo sistema econômico em que vivemos. Se o 

―sexo é reprimido com tanto rigor, é por ser incompatível com uma colocação 

no trabalho, geral e intensa‖ (FOUCAULT, 1993, p.11). A exploração 

sistemática da força de trabalho busca criar estratégias para controlar a 

sexualidade visando o aumento da produtividade e controle comportamental.  

 Esse discurso sobre a repressão moderna do sexo se sustenta. Sem 

dúvida porque é fácil de ser dominado. Uma grave caução histórica e 

política o protege; a repressão funciona, decerto, como condenação 

ao desaparecimento, mas também como injunção ao silêncio, 

afirmação de inexistência e, consequentemente, constatação de que, 

em tudo isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem para saber. 

(FOUCAULT, 1993, p. 10) 

Sendo a repressão ―o modo fundamental de ligação entre poder, saber e 

sexualidade‖ (FOUCAULT, 1993, p.10) prova-se a arbitrariedade da instituição 

de qualquer comportamento enquanto natural.  Podemos buscar talvez na 

contrassexualidade de Preciado (2014) soluções para irmos contra este 

enraizamento de um comportamento heterocentrado. Na contrassexualidade 

não se busca a criação de uma nova natureza, pelo contrário, trata-se de 

propor o fim da Natureza como ordem que legitima a sujeição de certos corpos 

a outros. 

Entender a natureza humana enquanto efeito de uma tecnologia social 

que reproduz nos corpos, nos espaços e nos discursos a equação ―natureza = 

heterossexualidade‖ é fundamental para conseguirmos visualizar a 

necessidade de mudança urgente. Emerge então a inevitabilidade de se 

encontrar soluções aos problemas sociais derivados da norma. ―A 

contrassexualidade aponta para a substituição desse contrato social que 

denominamos Natureza por um contrato contrassexual‖ (PRECIADO, 2014, 

p.21). 
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A contrassexualidade supõe que o sexo (biológico) e a sexualidade 

devem ser compreendidos como tecnologias sociopolíticas complexas. Onde a 

sociedade contrassexual se destina à desconstrução sistemática da 

naturalização das práticas sexuais e do sistema de gênero. Os corpos 

reconhecem a si mesmos não como homens ou mulheres, e sim como corpos 

falantes, também reconhecendo os outros corpos como tais (cf. PRECIADO, 

2014). ―A causa do sexo — de sua liberdade, do seu conhecimento e do direito 

de falar dele — encontra-se, com toda legitimidade, ligada às honras de uma 

causa política: também o sexo se inscreve no futuro‖ (FOUCAULT, 1993, p. 

12). 

A heterossexualidade por ser concebida como "natural", universal e 

normal supõe que todos os sujeitos tenham uma inclinação inata para eleger 

como objeto de seu desejo um parceiro do sexo oposto. Constituindo, assim, 

outros traços de sexualidade como anormais. Porém ao observarmos o quanto 

essa inclinação, tratada como inata e natural, é alvo da mais meticulosa, 

continuada e intensa vigilância, revelam-se suas especificidades modeladoras. 

Prova-se também que sua instituição universal seria uma inverdade. Mesmo 

com suas oscilações, contradições e fragilidades, esse investimento cultural 

busca, intencionalmente, através de múltiplas estratégias e táticas, ―fixar‖ uma 

identidade masculina ou feminina ―normal‖ e duradoura (LOURO, 2000). 

Este padrão estabelecido em busca do controle comportamental das 

massas nos é aplicado em múltiplas instâncias sociais ao longo dos nossos 

processos de desenvolvimento. De diferentes formas, a escola e a família 

exercem papéis fundamentais na construção de uma pedagogia da 

sexualidade e do gênero colocando em ação ―várias tecnologias de governo, 

de autodisciplinamento e autogoverno que os sujeitos exercem sobre si 

mesmos‖ (LOURO, 2000, p.17).  

Não sendo um processo do qual os sujeitos participem como meros 

receptores, apenas atingidos por instâncias externas e manipulados por 

estratégias alheias, participamos ativamente nas construções da sociedade a 

nossa volta. Ao mesmo tempo em que somos interditados pelos processos a 

que somos expostos, reproduzimos o comportamento controlador sobre os 
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demais indivíduos inseridos em nosso espaço social. Um fluxo constante de 

adequação e modelação comportamental tem lugar cotidianamente. Assim, 

caracteriza-se a produção de sujeitos enquanto um processo plural e também 

permanente (LOURO, 2000). 

Nesse processo, a escola tem uma tarefa bastante importante e difícil. 

Ela precisa se equilibrar sobre um fio muito tênue: de um lado, incentivar a 

sexualidade "normal" e, de outro, simultaneamente, contê-la. Ela deve então, 

estimular a criação de um sujeito com a sexualidade ―certa‖ (lida como 

heterossexual), porém negando sua prática, por entender que a prática sexual 

deverá ser adiada para depois da escola, para uma vida adulta (LOURO, 

2000): 

―As crianças, por exemplo, sabe-se muito bem que não têm sexo: boa 

razão para interditá-lo, razão para proibi-las de falarem dele, razão 

para fechar os olhos e tapar os ouvidos onde quer que venham a 

manifestá-lo, razão para impor um silêncio geral e aplicado.‖ 

(FOUCAULT, 1993, p. 10) 

Como resquícios da ―era vitoriana‖, como afirma Foucault (1993, p.9), a 

sexualidade deve ser transportada para espaços oportunos: ―A pudicícia 

imperial figuraria no brasão de nossa sexualidade contida, muda, hipócrita‖. É 

preciso manter a "inocência" e a "pureza" das crianças (e, até quando possível, 

dos adolescentes), mesmo que implique no silenciamento e na negação da 

curiosidade e dos saberes infantis e juvenis sobre identidades, fantasias e as 

práticas sexuais.  

Para aqueles que se perceberem fora da norma heterossexual as coisas 

se complicam ainda mais: ―a produção da heterossexualidade é acompanhada 

pela rejeição da homossexualidade. Uma rejeição que se expressa, muitas 

vezes, por declarada homofobia‖ (LOURO, 2000, p.18). Através de diferentes 

estratégias de disciplinamento, aprendemos a vergonha e a culpa; 

experimentamos a censura e o controle. Acreditando que as questões da 

sexualidade são assuntos privados, deixamos de perceber sua dimensão social 

e política. Às sexualidades consideradas abjetas restam poucas alternativas: o 

silêncio, a dissimulação ou a segregação. ―O puritanismo moderno teria 
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imposto seu tríplice decreto de interdição, inexistência e mutismo‖. 

(FOUCAULT, 1993, p.10) 

Percebido como importante regulador social em culturas hegemônicas a 

constante ameaça de exclusão social como retaliação ao comportamento 

desviante tensiona as relações de poder e de submissão. Tal como afirma 

Saffioti (2004), como o ser humano é gregário, os efeitos do isolamento podem 

ser trágicos. Entendendo violência como qualquer ruptura da integridade da 

vítima (física, moral, psíquica ou sexual).  

Segundo relatório 3  anual acerca de mortes violentas de LGBT+ 

(lésbicas, gays, bissexuais e transexuais), no Brasil, em 2017 foi o ano com o 

maior número de assassinatos da população LGBT+ dos últimos 37 anos. Os 

números são contabilizados pelo Grupo Gay Bahia.– GGB, atuantes desde 

1980 no combate a homofobia no Brasil. Traz estatísticas que revelam que ―a 

cada 19 horas um LGBT+ morre de forma violenta vítima da LGBTfobia, o que 

faz do Brasil o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais‖ 

(Relatório 2017, p.1). Fruto de uma crescente incitação a discursos 

conservadores de ódio que ―contaminam a população que a todo custo querem 

nos aniquilar e calar nossa voz‖ (Relatório, 2017, p.2)  

É preocupante pensarmos em como a intolerância traz em suas marcas 

históricas assustadoras tendências trágicas: a constante violência. As 

disparidades ―traduzem verdadeiras contradições, cuja superação só é possível 

quando a sociedade alcança um outro estado, negando, o status quo‖. 

(SAFFIOTI, 2004, p.37). Nestes processos, nós, um país reconhecido pela sua 

forte diversidade cultural precisamos estar atentos. ―Tais números alarmantes 

são apenas a ponta de um iceberg de violência e sangue‖ (MOTT, Luiz. apud 

Relatório 2017, p.2)  

 Caracterizada como maior obstáculo à expressão de intimidade entre 

homens, a homofobia está impregnada nas estruturas modeladoras da 

sociedade moderna. ―É preciso ser cauteloso e manter a camaradagem dentro 

de seus limites, empregando apenas gestos e comportamentos autorizados 

                                                             
3Disponível em https://homofobiamata.wordpress.com/2017-2/ 

https://homofobiamata.wordpress.com/2017-2/
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para o ‗macho‘‖ (LOURO, 2000, p.19). Revelando o viés frágil da 

heterossexualidade, a homossexualidade é tratada como se fosse 

"contagiosa". Causando uma grande resistência a demonstrações de simpatia 

a quem se declarar abertamente homossexual. Por entender a carga de caráter 

ofensivo investido historicamente na produção de uma relação negativa à 

identidade de comportamento desviante. Cria-se uma tensão. Nossa imagem e 

comportamento são vistos como ofensivos à norma, por atestar sua 

incompetência em continuar afirmando qualquer caráter ―natural‖ que seria 

segui-la.  

Qualifica-se uma espécie de ―apartheid sexual‖, devido a um anseio de 

segregação, promovendo uma diferenciação cultural entre aqueles que julgam 

a sexualidade divergente como algo ―errado‖. Buscamos a criação de redes de 

pessoas de gostos e identidades similares para apoiarmo-nos frente à violência 

sofrida, guerreiros e guerreiras que buscam lutar contra a hegemonia. 

Infelizmente estamos em guerra. O padrão social declarou guerra à nossa 

existência. Estamos morrendo por discordar. Precisamos nos unir na criação 

de agrupamentos que se desenvolvam simultaneamente na sociedade contra a 

hegemonia opressora. Busca-se visibilidade e reconhecimento daqueles que 

estão insatisfeitos com a norma sexual; a não adesão à norma deve ser 

respeitada. 

 De acordo com a concepção liberal de que a sexualidade é uma 

questão absolutamente privada, alguns se permitem aceitar "outras" 

identidades ou práticas sexuais desde que permaneçam no segredo e 

sejam vividas apenas na intimidade. O que efetivamente incomoda é 

a manifestação aberta e pública de sujeitos e práticas não-

heterossexuais (LOURO, 2000, p.20). 

Ao tratar da necessidade da saída diária do armário para auto-afirmação 

busca-se uma ruptura às soluções filosóficas e políticas hegemônicas. ―Se 

cada pessoa gay se assumisse para sua família, cem milhões de americanos 

poderiam ser trazidos‖ para nossa luta (BOCKMAN apud, SEDWICK, 2007, 

p.27). Foucault (1993) chama de ―benefício do locutor‖ o ato de falar do sexo 

enquanto reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao mutismo. ―O 

simples fato de falar dele e de sua repressão possui como que um ar de 
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transgressão deliberada‖ (FOUCAULT, 1993, p.12). Realçando a necessidade 

de falarmos sobre nossa vivência marginalizada na busca por mudanças 

sociais.  

Entendendo então o armário enquanto a estrutura definidora da 

opressão gay no século XX, assumir-se confronta regularmente a imagem do 

armário (SEDGWICK, 2007). Ao tratar o corpo enquanto espaço político para 

levar a cabo operações de contraprodução de prazer revela-se sua posição 

pública enquanto contraproposta a uma certeza salvadora contra a privacidade 

equívoca oferecida pelo armário. Para aqueles e aquelas que se reconhecem 

nesse lugar, ―assumir‖ a condição de homossexual ou de bissexual é um ato 

político e, nas atuais condições, um ato que ainda pode cobrar o alto preço da 

estigmatização (LOURO, 2000). 

Hoje, as chamadas ―minorias‖ sexuais estão muito mais visíveis e, 

conseqüentemente, torna-se mais explícita e acirrada a luta entre 

elas e os grupos conservadores. [...] As minorias nunca poderiam se 

traduzir como uma inferioridade numérica, mas sim como maiorias 

silenciosas que, ao se politizar, convertem o gueto em território e o 

estigma em orgulho – gay, étnico, de gênero. (LOURO, 2001, p.2) 

 

 

Figura 5 - Frame da video-arte Antologia do Anfêmero 
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Sabemos que enquanto indivíduos únicos e diferentes devemos ter o 

direito de viver uma sexualidade sem restrições; aprendendo a lidar e respeitar 

as inúmeras possibilidades de expressão. ―Amar o outro não constitui uma 

obrigação, mesmo porque o amor não nasce da imposição. Respeitar o outro, 

sim, constitui um dever do cidadão― (SAFFIOTI, 2004, p.78). Há necessidade 

de união. Enxergarmos nossas diferenças enquanto nossas maiores 

semelhanças é o que nos faz igualmente diferentes. Assim, podemos 

compreender por que as identidades sexuais "alternativas", mesmo quando 

excluídas ou negadas, permanecem ativas (e necessárias) (cf. LOURO, 2000, 

p. 21). 

Entendemos, assim, que nosso corpo é político. Trazendo marcas das 

nossas vivências em nossos gestos, nossas roupas, o modo como nos 

vestimos e falamos, nossos cabelos, tudo simboliza e demarca nossa posição 

enquanto indivíduos sociais inseridos em um meio. Multiplicam-se categorias 

sexuais, borram-se fronteiras e, para aqueles que ―operam com dicotomias e 

demarcações bem definidas, essa pluralização e ambiguidade abre um leque 

demasiadamente amplo de arranjos sociais‖ (LOURO, 2000, p.24). Tais 

símbolos representam nossa pré-disposição acerca da nossa atuação 

enquanto ser social e o que escolhemos representar.  

Dada a importância de falarmos sobre as relações do público x privado 

em seu papel contra violências entendemos que a mudança está dentro de nós 

diariamente e ―vale a pena levar esta luta às últimas consequências, a fim de 

se poder desfrutar de uma verdadeira democracia‖ (Saffioti, 2004, p.47). 

Precisamos potencializar o desenvolvimento saudável dos marcadores 

identitários que vão se inscrevendo em nossos corpos. Ao longo dos processos 

educativos que vivemos na família, na escola e outros grupos de convivência 

para trabalhar de maneira saudável a desconstrução de preconceitos. Criar um 

sujeito que consiga lidar com sua subjetividade em equilíbrio com suas 

relações sociais.  

Na medida em que várias identidades — gays, lésbicas, queers, 

bissexuais, transexuais, travestis — emergem publicamente, elas 

também acabam por evidenciar, de forma muito concreta, a 
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instabilidade e a fluidez das identidades sexuais. E isso é percebido 

como muito desestabilizador e "perigoso‖ (LOURO, 2000). 

Nossa individualidade precisa ser representada e nossa realidade 

ouvida. Precisamos nos posicionar, ser, existir e não nos privarmos a ver 

apenas a nossa realidade. Enxergar o outro é um exercício diário. Somente 

quando nos unirmos a aceitar nossas diferenças talvez caminhemos rumo a um 

futuro em que a equidade não seja apenas uma utopia, mas parte de nós.  
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4. UMA COLEÇÃO PESSOAL DE EXPRESSÕES PASSAGEIRAS 

 

4.1 ESPAÇOS SIMBIÓTICOS 

 

São destas redes de pensamentos sobre corpo, sexualidade, gênero e 

identidade que surge, em meio a dilemas e confusões, o penetrável “Antologia 

do Anfêmero: uma coleção pessoal de expressões passageiras”. Nele, 

proponho representações de questionamentos acerca dos processos que 

definem o corpo como modelado pelas tecnologias digitais e sociais ao longo 

da vida. Criando um novo ser, evidencio os processos que definem/comprovam 

corpo e gênero como instituições culturais. Referindo anfêmero às 

particularidades do cotidiano, junto-as em minha própria antologia. Nela, busco 

retratar os conjuntos de diferenças e semelhanças que recriam diariamente as 

formas de representação das minhas desconstruções diárias de marcadores 

identitários. Ao entender seu caráter fluido e passageiro busco o desapego.  

 

Figura 6 - Registro fotográfico do ambiente instalativo montado. Rafael Moitinho, 2017 

A vídeo-instalação questiona o papel das tecnologias na formação do 

individuo contemporâneo. Explorando seu caráter modelador, imbricado nas 

mais distintas vertentes na transformação do ser social, entende-se tecnologia 

enquanto as ferramentas produzidas pelo conhecimento técnico, científico e 

cultural de uma sociedade. Preciado (2014) traz a compreensão do sexo e do 
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gênero como parte de cibertecnologias complexas do corpo. O diálogo com 

vertentes do ciber-feminismo de Donna Haraway (2009) busca evidenciar as 

relações arte/vida que dialogam com o fazer artístico em meios interativos e 

performance. Trazendo o próprio gênero enquanto uma interpretação diária, 

enfoco aspectos que transformam o corpo em híbrido.  

Procuro incentivar o deslocamento do sentido de mente/corpo ao expor 

realidades do indivíduo que transpõem a fisicalidade do corpo biológico. Crio 

assim, meu próprio ciborgue. Donna Haraway (2009) conceitua o ciborgue 

como um organismo cibernético, híbrido de máquina e organismo, criatura de 

realidade social, mas também de ficção. Sendo imagem condensada tanto de 

imaginação quanto de realidade material, questiona as noções de tempo, 

espaço e evidencia a separação entre físico e espectro. O ciborgue reestrutura 

as noções de natureza e cultura.  Mapeando nossa realidade social e corporal 

enquanto recurso imaginativo, o que pode sugerir algumas férteis conexões.  

 

Figura 7 - Frames do video-arte Antologia do Anfêmero 

O conceito de penetrável instaura um novo espaço que permite 

articulações variadas de elementos plásticos ao incluir a ação dos participantes 

como elemento constitutivo do acontecimento estético. Favaretto (2000) afirma 

sua importância histórica introduzida pelas mãos de Hélio Oiticica. O penetrável 

enquanto inovação artística incita novas propostas estéticas questionando 

proposições que reconfiguram moldes clássicos de criação em arte. Assim, 

permite a superação da fixidez de parâmetros acerca da criação em pintura e 

escultura, questionando suas demarcações. Ao trabalhar novas formas do 

fazer artístico, trata da conversão do espaço plástico no próprio ambiente em si 

em que o fazer artístico é visto como uma proposição coletiva; se completando 

somente mediante a participação de outros.  
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Assim as relações plásticas são transformadas em vivências do espaço 

cotidiano estetizado na busca pela criação de um lugar destinado a 

experiências em que também os participantes se transformam. Há a 

―transformação do espectador em participante, ‗descobridor‘ e continuador de 

propostas‖ (FAVARETTO, 2000, p.67).  Coloca-se a dissolução do conceito de 

obra enquanto objeto, propondo-se a estetização da vida cotidiana, 

evidenciando a arte enquanto espaço de metamorfose constante. A operação 

fundamental que guia os projetos de penetráveis é a de incorporar e recriar as 

noções espaciais. No penetrável o fato do espaço ser livre, aberto, implica a 

busca por uma visão diferente do que seja a "obra", ressignificando-a 

continuamente. 

Tratados como espaços ―estéticos" e "mágicos" por Oiticica, o penetrável 

afirma seu papel como dispositivo de transformação e, com eles, reinscreve o 

simbólico e a experiência estética (FAVARETTO, 2000). Pretende-se 

retrabalhar o espaço interna e externamente para relacionar obra e cotidiano. A 

finalidade do penetrável é encaminhar a atividade artística em uma estetização 

da vida, da cidade e dos espaços. Nele, se busca uma experiência coletiva: 

construções ao ar livre, ninhos de lazer e de brincadeira funcionando como 

abrigos para a mente. São propostas, para invenções, supondo-se que a 

destinação das atividades é a mudança de comportamento, tanto do individual 

como do coletivo (FAVARETTO, 2000). 

Entendo o princípio do “espaço de percepção cotidiana” (MELLO, 2009) 

como uma área ampliada e privilegiada de trocas entre arte e vida, em que se 

propõe a necessidade do entendimento dos espaços sociais como locais de 

embate de realidades. Compreende-se espaço como o lugar por onde transita 

o humano em sua complexidade política, econômica, cultural e sensível. Ao 

abordarmos o sujeito no espaço no século XXI podemos lembrar o quanto 

mudou, nas últimas décadas, a noção de lugar.  

O espaço em sua complexa forma provoca ―uma densidade de 

intersecções comunicacionais‖ (MELLO, 2009, p.7). Coloca em conflitos 

estados móveis e imóveis; ampliando as percepções e indagando as noções de 

público e privado. Com tais mudanças provocam-se distintas experiências 
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artísticas, ao dimensioná-lo em contato com diferentes redes de pensamento. 

Tratando de relacionar as maneiras como se abordam e se solucionam 

problemas de significação no âmbito da cultura digital. Não mais apenas 

representando o espaço, mas apresentando-o e experimentando-o enquanto 

local indefinido em constante reconstrução. 

Como afirma Christine Mello (2009), este campo de empreendimento do 

espaço enquanto fluido e simultâneo e o modo como ele embala a sociedade 

tecnológica ainda é um fenômeno recente. Na medida em que o 

desenvolvimento de novas tecnologias busca o aprimoramento em diferentes 

áreas, novos aparatos digitais se mesclam nas práticas artísticas criando 

diferentes diálogos. Uma nova produção de arte-tecnologia vem ganhado 

espaço no circuito artístico, sendo que, a possibilidade de interatividade 

apresentada por esta atrai diferentes públicos. Tal abertura molda trabalhos e 

questiona a relação espectador-artista: 

Boa parte dos artistas que fazem uso de tais dispositivos perceptivos 

no sentido de ativar no público modos críticos de perceber o espaço e 

as tensões existentes entre o espaço da obra e o da realidade social, 

principalmente no que tange a sair de uma escala pessoal para uma 

escala coletiva de observação. (MELLO, 2009, p.7) 

A arte interativa requer do receptor a experiência do espaço vivenciado, 

suscita a observação móvel e ativa em tempo real. Nessas condições, o 

trabalho se transforma ao longo das construções de sua realidade provisória.  

O objetivo é o deslocamento dos sentidos: rebatendo a concepção de interno e 

externo na relação entre sujeito, espectador e obra. Ativa-se a necessidade do 

entendimento dos outros espaços além dos presenciáveis no entorno físico e 

de sua própria realidade. Provocando, com isso, experiências diversas tanto no 

corpo do indivíduo receptor quanto no espaço sensório como um todo (MELLO, 

2009). 

Assim, o trabalho artístico desenvolvido – “Antologia do Anfêmero: uma 

coleção pessoal de expressões passageiras”– busca fazer uma crítica aos 

regimes de dominação e produção de identidades heterossociais. Alerta aos 

efeitos totalizadores desta norma, abre-se a percepção das margens sociais 

enquanto espaço de revolução do sistema. Por meio da produção de formas de 
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prazer-saber alternativas à sexualidade heterocentrada, o projeto busca dar 

visibilidade a minha própria realidade social e de tantos outros que buscam 

fugir dos parâmetros hegemônicos. Procurei relacionar os papéis das 

tecnologias nesse processo e questionar suas fronteiras simbólicas, revelando 

as construções sociais como produto de aparatos tecnológicos. 

 Seria necessário nada menos que uma transgressão das leis, uma 

suspensão das interdições, uma irrupção da palavra, uma restituição 

do prazer ao real, e toda uma nova economia dos mecanismos do 

poder; pois a menor eclosão de verdade é condicionada 

politicamente. (FOUCAULT, 1993, p.11). 

Disfunção, descontinuidade e imprevisibilidade são alguns dos 

estranhamentos incitados pelo trabalho. Observando as relações de fluidez e 

simultaneidade de espaços conectados e interligados sob a lógica de 

mediações tecnológicas busca-se gerar articulações poéticas sobre múltiplas 

formas da realidade. Buscando levantar a problematização de questões que 

associam a percepção sensória do espaço às discussões acerca do caráter 

modelador da cultura pelos circuitos midiáticos.  

Trazendo uma configuração antropomórfica, se assemelhando a um 

rosto humano, formada por sete telas de tecido costurados em armações de 

arame, procurei criar alusão a uma cabeça cibernética no interior da instalação. 

Servindo como base para a projeção mapeada, nas telas são expostas 

imagens criadas em estúdio com alegorias que compõem uma identidade 

visual peculiar. Pequenas vídeo-arte - práticas poéticas entendidas como ações 

performáticas captadas e criadas especialmente para o vídeo – se projetam 

nas telas e se repetem em circuitos cíclicos. Representações de devaneios, 

lembranças e talvez sonhos ainda em transformação.  
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Figura 8 - Frames do registro em vídeo no dia da exposição, Rafael Moitinho. 2017. 

Com a popularização da captação de imagem e desenvolvimento de 

novas tecnologias de gravação e manipulação digital houve uma expansão do 

uso da técnica de vídeo dentro dos ambientes artísticos. Chegando ao Brasil 

nos anos 1970, a vídeo arte questionava a realidade política em sua 

contemporaneidade. Assim, esta arte foi criada pela necessidade de expansão 

a novos formatos de expressão artística em vídeo (cf. Mello, 2009). Adaptando 

as novas necessidades do fazer artístico às possibilidades de inovação 

tecnológicas que surgem a todo o momento, instigando os artistas 

contemporâneos a se reinventarem. 

Os procedimentos artísticos com o vídeo no Brasil nos anos de 1970 

traduziam, em sua maior parte, o conceitualismo, a performance e a 

bodyart, assim como promoviam uma crítica à TV e aos canais 

hegemônicos de comunicação de massa que conviviam muitas 

vezes, naquele momento, com oficiais da Censura (funcionários 

públicos do Estado a serviço da Ditadura). (MELLO, 2009, p.7) 

Assim, corpo e vídeo são revelados como instrumentos políticos, como 

fronteiras últimas de manifestação estética e atribuídos como mecanismo de 

circulação de mensagem e ideias (MELLO, 2005). Ao pensar em um corpo 

imerso nestas noções de contemporaneidade o inserimos em formas sensíveis 

e fluidas, nos instigando a explorar os diversos perfis que compõem nossa 

identidade. Ao questionar a legitimidade das normas do corpo, busco livrá-lo de 

dicotomias e ampliar seus domínios ao evidenciar as relações entre os 

dispositivos e o imaginário. 
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4.2 REVOLUÇÃO CIBORGUE 

 

A técnica de projeção mapeada ainda é recente. As novas tecnologias 

para criação em artes visuais vêm questionando as relações entre o mundo 

digital e físico. ―Podemos pensar a projeção mapeada como uma técnica capaz 

de gerar imagens-transgêneras ou imagens-transcendentais‖ (MOTA, 2014, 

p.58). Na presente proposta, transgênero fala sobre o índice de mudança de 

gênero da condição da matéria transmutada pela projeção; e transcendental, 

lugar que atravessa essa fusão e se põe acima da dualidade entre a matéria e 

o ilusório. (MOTA, 2014). Com o auxílio de um projetor, um computador e um 

programa auxiliam na transposição dos bits e bytes que anteriormente residiam 

apenas em um mundo virtual, convidando-os a darem um passeio pela 

tridimensionalidade do nosso mundo.  

Estabelecendo a relação virtual entre corpo e espectro, proponho 

mostrar as ilusões do corpo em seus deslocamentos e tensões entre interior e 

exterior na desconstrução de qualquer tipo de identidade. O trabalho busca 

revelar as linhas limiares e ilusórias que separam o dentro e o fora, confluindo 

sentidos e direções interpenetrantes.  Englobando o entendimento de gênero e 

sexualidade enquanto aparatos tecnológicos sociais (PRECIADO, 2014, p.25) 

busco experiências da minha vivência que me permitem contestar a existência 

dos limites na formulação de distintos tipos de identidade.  

A ‗historia da humanidade‘ se beneficiaria se fosse rebatizada como 

‗historia das tecnologias‘, sendo o sexo e o gênero dispositivos 

inscritos em um sistema tecnológico complexo. Essa ‗historia das 

tecnologias‘ mostra que ‗a Natureza Humana‘ não é senão um efeito 

de negociação permanente das fronteiras entre humano e animal, 

corpo e maquina (Donna Haraway, 1995), mas também entre órgão e 

plástico. (PRECIADO, 2014, p23) 

O ―Isadora‖ 4  é um software de reprodução de mídia interativa que 

permite a manipulação em trabalhos digitais combinando um servidor de mídia, 

um ambiente de prograação visual e mecanismos de processamento de áudio 

e vídeo em tempo real. Assim, o trabalho se reconstrói com a ação permanente 

                                                             
4 https://troikatronix.com/ 
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de quem o controla. Seus desenvolvedores atentam ao seu caráter de 

improvisação e a experimentação enquanto fonte de criatividade fluida. O 

Isadora apresenta um fluxo de trabalho modular que recebe seu impulso 

artístico e permite a transformação do ambiente em tempo real. 

Indaga-se sobre a criação de uma teoria do corpo fora das oposições 

homem/mulher, masculino/feminino, heterossexualidade/homossexualidade 

pelo entendimento do corpo como uma máquina de produção ontológica. Ao 

definir gênero e sexualidade como tecnologias visualizam-se que suas práticas 

não passam de máquinas, produtos, instrumentos, aparelhos, truques, 

próteses, redes, aplicações, programas e conexões, fluxos de energia e de 

informação que buscam adequação (PRECIADO, 2014). As diferenciações 

impostas pelo gênero dependem da criação de uma narrativa existencial a uma 

unidade original. Pois a diferença comportamental deve ser produzida e 

arregimentada numa trama de dominação crescente da mulher/natureza nesta 

sociedade patriarcal.  

Em Haraway (2009), vemos como as narrativas em torno de uma ideia 

de origem, no sentido ―ocidental‖ e humanista, permeiam o mito de uma 

unidade original, relacionando a uma busca por plenitude, da exultação e do 

terror. Nestas últimas décadas o organismo e a máquina têm travado uma 

guerra de delimitação de fronteiras. Mexendo com os limites entre ficção 

científica e realidade social, evidencia-se o comportamento hegemônico como 

uma ilusão ótica. Realidade social se refere às conexões vividas em sociedade, 

―significa nossa construção política mais importante, significa uma ficção capaz 

de mudar o mundo‖ (HARAWAY, 2009, p.1). Entendo que para libertação 

destes parâmetros hegemônicos dependemos da construção da consciência 

sobre a opressão vivida. A noção de ciborgue integra ficção e também 

experiência vívida. Trata-se de uma luta entre vida e morte, existir ou não. O 

que seria existir, hoje?  

Lembrando o conceito de tecnologia enquanto aplicação de 

conhecimento técnico através do uso de ferramentas, podemos entendê-la 

como as técnicas, conhecimentos e métodos usados na formação do nosso 

pensamento enquanto indivíduos. Os processos de interdições e modulação 
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comportamental também podem ser entendidos como dispositivos e 

mecanismos de manutenção da soberania heterossocial. Assim, o ciborgue 

aparece como um mito precisamente onde a fronteira entre o humano e o 

animal é transgredida, assinalando um perturbador e prazeroso estreito 

acoplamento entre humano e máquina que anseiam por conexão ciborgues: 

―Neste nosso tempo, um tempo mítico, somos todos quimeras, híbridos – 

teóricos e fabricados – de máquina e organismo; somos, em suma, ciborgues‖ 

(HARAWAY, 2009, p.2).  

O ciborgue é uma criatura de um mundo pós-gênero: ele não tem 

qualquer compromisso com as sexualidades regulamentadas, bissexualidade 

ou com a simbiose pré-edípica. O sexo-ciborgue restabelece discussões lá do 

início do nosso encontro. Sem corpo homem ou corpo mulher, o ciborgue pode 

ser visto como uma profilaxia contra o heterossexismo. Um futuro. Entendendo 

que o processo de replicação dos ciborgues está desvinculado do processo de 

reprodução orgânica, nele se envolvem outros tipos de processos. Imaginar um 

mundo sem gênero seria talvez adentrar na ideia de um mundo sem gênese, 

mas, talvez, também um mundo sem fim. (HARAWAY, 2009) 

O trabalho desenvolvido, como em Haraway (2009), fala em favor do 

prazer do estímulo à confusão de fronteiras. Entendendo as fronteiras como 

territórios de produção, reprodução e limitação da imaginação. Entendem-se as 

tradições da ciência e política ocidentais como ineficazes na busca por 

equidade, expõe-se o capitalismo racista dominado por homens enquanto 

formador de desigualdades. Fala-se da tradição pela busca desenfreada por 

progresso que devasta o ambiente pela apropriação da natureza como matéria 

de produção da cultura.  

4.3 TESSITURAS ELETRÔNICAS 

 

Gravados durante os meses de Julho e Agosto de 2017, os vídeos 

projetados nas telas de lycra durante a vídeo-instalação foram feitos em 

colaboração com pessoas queridas e militantes atuantes da comunidade 

LGBTQ+ no Recôncavo da Bahia. O convite buscava a imersão fluida dos 

participantes na obra, estimulando a criação de um(a) personagem. Se 
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referindo as ―monstras‖ e ―drag-queens‖, buscamos debater as questões de 

gênero evidenciando as tênues linhas que separam o papel do masculino e 

feminino, abrindo assim outras possibilidades ao binarismo sexual afirmado 

pelas sociedades heterossexualizadas.  

Abraçamos as peculiaridades de cada performer que se entregava a 

minha proposta e suas representações enquanto necessidade urgente por 

visibilidade. Eram então convidados e convidadas a expressarem seus corpos 

sem roteiros entendendo a sua liberdade de movimentos enquanto própria arte 

em si. Pairavam de acordo com diferentes sons que os colocava em contato. 

Em seus corpos um projetor reproduzia vídeos do universo e de efeitos da 

natureza coletados em diferentes sites de disponibilização de imagens em 

vídeo. Apesar de minha tentativa de criar uma ideia de liberdade e 

diferenciação, os seres ainda tinham a minha cara. Eles eram meus filhos. 

Eram representações dos próprios monstros de dentro de mim. Assim, eu 

escolho libertá-los. 

Através uma série de adereços confeccionados anteriormente por mim e 

em coletivo, instigamos a criação de uma pessoalidade no momento da 

construção dessa passageira identidade. O papel alumínio, material de que 

eram feitos, além de escolhido por mim também me escolheu. Ao longo de 

meus processos artísticos sua maleabilidade e estética transpunham sua 

função, me remeteu o futuro. Sua fácil adaptação me lembrava os processos 

sociais que nos modelam. Por ser uma superfície que reproduz reflexos, a 

imagem do espectador se refletia ao longo das paredes colocando-o 

fisicamente dentro do espaço e mais uma vez, trazendo-o para dentro da obra.  

Eram projetados sobre os corpos imagens do espaço sideral em 

analogia as dimensões de representação do espaço físico e suas limitações 

territoriais mutáveis pelo ambiente cibernético. As noções de espacialidade se 

adequam às inovações tecnológicas e reconfiguram as noções de tempo e 

lugar, gerando aproximações de vivências que discutem o contemporâneo 

como permeado por conflitos e embates entre diferentes formas de apreensão 

da realidade. Entende-se que as noções espaciais, tornadas globais com a 

mundialização da sociedade pelo advento da internet, questiona a presença do 
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ser humano no mundo físico e suas fronteiras com o mundo digital. (cf. MELLO, 

2004) 

Dançando e subvertendo, os personagens flutuam em galáxias e 

estrelas; em sóis filmados por satélites; em auroras-boreais de longínquas 

esferas da terra. Ali eles buscavam existir e o que mais me emocionou era ver 

como eles se divertiam nesse processo de filmagens. Uma aura de imersão e 

espontaneidade tomava conta do meu estúdio improvisado. Feito na sala de 

casa, cobri as paredes e o chão com papel alumínio e embalagens laminadas, 

recicladas de biscoitos e salgadinhos (parte de dentro). *FOTO  

A escolha da técnica do vídeo em meu trabalho segue experimentações 

antigas. Desde pequeno sempre tive fascínio no manuseio de câmeras 

fotográficas. Minha relação com a Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia e o curso de artes visuais se deu, principalmente, por minha vontade de 

estreitar meus laços com essa linguagem. A versatilidade deste meio de 

expressão digital e o seu fácil manejo colaboram para uma maior interação e 

uma relação mais íntima do artista com o equipamento. Sendo considerado por 

Mello (2004) como material híbrido de ilusões e linguagens, o vídeo pode ser 

caracterizado como dispositivo de registro para a performance, produto do 

entrecruzamento do corpo com a realidade simbólica através de uma câmera 

videográfica.  

Com os vídeos que seriam projetados prontos, como em um processo 

de gestação, a instalação ganhava vida. Em três dias de montagem do espaço 

de exposição criei meu próprio ambiente. Busquei interagir com a universidade, 

saindo do ambiente usual de exposições. Em um jardim de inverno 

abandonado, reformulei as noções espaciais; ergui barreiras contra a 

hegemonia ali também instaurada. O CAHL (Centro de Artes, Humanidades e 

Letras) já é por si só uma obra de arte. Suas paredes o transformam em uma 

galeria livre que grita por resistência. 
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Figura 9 - Fotografia das telas de lycra. Rafael Moitinho, 2017 

As telas para projeção foram criadas artesanalmente feitas de tecidos 

brancos de lycra costurados em estruturas de arame, que dialogam com 

minhas pessoalidades remetidas a processos de interdições sofridos na 

infância. Por ter sido criado em família de costureiras, avó e tias sempre viviam 

cercadas por linhas, agulhas e pedaços de tecidos. Ao redor de suas máquinas 

de costura sempre me causaram admiração. Desejava saber manusear com a 

destreza e delicadeza todos aqueles aparatos. Porém, sendo a costura 

popularmente relacionada ao papel atribuído historicamente pela sociedade ao 

gênero feminino, quando manifestei minha vontade em aprender o oficio logo 

ouvia e via em seus olhares um ar de: menino não pode! Logo, o pensamento 

me levou a conclusão lógica a seguir: eu deveria não ser mais apenas um 

menino, menino não pode.  

Uma prima de minha idade que não manifestava tais desejos ligados ao 

oficio, nesta mesma época recebia lições. Ela odiava aquilo. Mas só ela 

poderia aprender e nossas cabeças infantis não entendiam o sentido daquilo. É 

engraçado pensar nessa época. Ela era sempre lembrada que deveria se 

portar como uma ―verdadeira mocinha‖ e odiava cada minuto que esta ditadura 

lhe impunha para adequar seu comportamento. E eu, em meu interior, me 

preparava para tudo aquilo que nunca seria. Hoje vejo o quão cruel foi esse 

processo para os dois. Buscando uma utopia que nunca viria a nos caber, 

correndo atrás de uma ilusão. Eu não podia ser mais um menino, então, tinha 

que ser outra coisa. Mas o quê?  
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Na instalação, o ―penetrável‖ feito de alumínio e fita adesiva propiciava 

nos remeter a uma nave espacial que voa para além do tempo. No primeiro dia 

de exposição já ouvi algo que me encheu o coração de alegria. Ao entrar, meu 

primeiro visitante extradimensional me perguntou: “em que ano iremos sair?”. 

Ele entendeu. Quão gratificante foi não estar sozinho. O tempo nos transforma, 

é preciso que o tempo envelheça para que um novo tempo surja, com as 

marcas do antigo, porém renovado. O tempo é bem-vindo. Questionando os 

limites do ―eu‖ e do ―outro‖, a ―Antologia do Anfêmero‖ fala de coisas de fora 

que vivem dentro de mim. Mas fala de seus próprios modos. Fala com os 

sentidos. Berra - aos corações atentos - por respeito. Queremos equidade a 

todos e todas. Liberdade. 

Entre as projeções, junto às imagens de meus guerreiros e guerreiras 

futuristas, intercalavam-se imagens de closes de partes do meu rosto (olhos, 

nariz e boca). Gravados ao longo dos meses de elaboração do projeto, em 

diferentes dias, lembra que não há como fugir; o ser ciborgue faz parte de mim. 

Fruto de uma nova geração que já desde cedo esteve conectada, minha 

relação com as tecnologias de comunicação digital se intensificou na 

adolescência. Ao me entender como considerado destoante segundo a 

sociedade normativa, via no dialogismo humano-máquina uma forma de 

escapar da hegemonia que tentava me forçar a me adequar aos parâmetros 

heterossexuais, para mim ilusórios.  
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Figura 10- Fotografia da video-instalação Antologia do Anfêmero. Rafael Moitinho, 2017 

Trazendo esse grau de pessoalidade ao trabalho busco inserir minha 

subjetividade na percepção do corpo e do imaginário diante da mediação do 

aparato maquínico. O meu próprio corpo no cerne da prática discursiva deseja 

converter o vídeo em uma ferramenta conceitual de produção artística 

evidenciando o corpo em fragmento. Transpassando as procuras infindas de 

qualquer noção fixa de identidade, cria-se uma celebração das diferenças e 
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instabilidades que permeiam este processo. Criando uma perspectiva de uma 

estética da metamorfose, um corpo híbrido, ou até mesmo um novo corpo que 

emerge. Questionando a veracidade entre corpo real e corpo construído. 

Intensifico as relações entre ser-humano e máquina de modo geral.  

Os reflexos criados pelo papel alumínio integravam a ideia de 

metamorfose que vivemos ao longo das construções identitárias. O espectador 

podia observar a inserção do seu próprio corpo na obra, mas de forma 

distorcida pela textura do alumínio. Sua imagem era deformada e apenas 

podia-se observar os vultos formados pelo seu próprio corpo, colocado em um 

espaço de ambiguidades. Assim, não era apenas minha imagem projetada no 

ambiente, mas a imagem de todos que ali entrassem; compondo parte daquele 

ciborgue momentaneamente. Somos indivíduos construídos base os reflexos 

do ambiente a nossa volta, como os reflexos em papel alumínio não eram 

exatamente idênticos a realidade, criam-se novas realidades. Reproduzimos o 

eu a partir dos reflexos do outro, porém, sujeitos a diferentes interpretações 

que os símbolos a nossa volta nos proporciona. Enxergamos o outro a partir do 

universo simbólico que criamos em conjunto a sociedade. Assim, exponho: Não 

existe uma única verdade soberana. Somos todos certos e errados.  

Nos meus processos, a tecnologia desenvolveu importante papel na 

minha libertação. Como a sociedade parecia não me querer nos espaços em 

que transitava, a tecnologia e a internet me possibilitaram navegar por outras 

paragens. Como um punhado de pixel, descobri que eu podia ter opções. 

Opções sobre existir. Explorei novas opções. No mundo real, crescemos 

ouvindo piadas sobre nossa sexualidade, riem da imagem do viado e a tratam 

como uma doença, como algo contagioso. Mas se sabemos que não se trata 

de uma doença, por que tanto medo?  Somos ensinados a ter medo de nós.  

O programa de mapeamento, aberto em um computador estava 

posicionado exatamente de frente às telas de tecido, compunha a estética do 

ambiente instalativo*.  Sua interface com quadros e conexões que se moviam, 

buscava chamar a atenção para o caráter de controle no ambiente. Assim, a 

triste realidade social em que vivemos se expunha: estamos a todo o momento 

sendo controlados. Comedidos por nós mesmos. Ao criar esse alter ego 
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ciborguiano entro nessa utopia simbiótica de guerra entre fronteiras. Tratando 

os ciborgues como sinalizadores de um perturbador, prazeroso e estreito 

acoplamento de mundos.  

 

Figura 11 - Fotos da programação em funcionamento no Isadora. Rafael Moitinho, 2017 

As conexões expostas dão transparências aos aspectos de rede que 

regem as sociedades modernas. Espaços divergentes e simultâneos que 

surgem e se transformam por ações coletivas, acentuando noções de 

circulação, contextualização e transitoriedade em torno de métodos de 

interação entre distintos espaços. Tais conexões colocam em contato a nossa 

percepção imediata sobre as coisas do mundo e, por conseguinte, 

problematizam a nossa presença nos ambientes da vida contemporânea. 

(MELLO, 2009) 

Há a criação de uma ―rede complexa de informações entre espaços 

físicos e virtuais, públicos e privados, caóticos e organizados, permeados pelas 

telecomunicações e a informática‖ (MELLO, 2009, p.4). Nesta rede, o espaço 

social é ampliado, promovendo novos desafios à percepção. Concebe-se assim 

a noção do espaço em transformação, gerando com isso novas formas de 

experimentá-lo. Por essa perspectiva, tanto o espaço da obra como o espaço 

social são observados em uma concepção instável.  

A/o humanóide então ganha vida própria marcada pela incerteza. A 

qualquer momento um clique pode transformá-la(o) em algo que nunca fora 

antes. Nesta minha ficção cientifica contemporânea trago a representação das 

diferentes criaturas ciborgue que a cada dia se desenvolvem em nosso 

entorno. São elas/eles simultaneamente animais e máquina. Habitam mundos 

que são, de formas ambíguas, tanto naturais quanto fabricados.  
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5. CONCLUSÃO  
 

Nos acostumamos a ver através de telas. Televisores, celulares, tablets 

nos entretem, informam, comunicam, resolvem problemas, criam problemas e 

apresentam novos mundos. Estamos a todo momento nos utilizando de 

tecnologias para construir nosso dia-a-dia. Tomamos banho em espaços 

tecnologicamente destinados à higiene, tomamos remédios que prometem 

facilitar nossas vidas e curar nossas doenças, nos refrescamos na frente do 

ventilador, guardamos alimentos em geladeiras e cozinhamos em aparelhos. 

Batemos sucos em liquidificador.  

A minituarização mudou nossa forma de acessar o computador. Agora 

temos aparelhos nas palmas de nossas mãos, por enquanto, que constroem e 

ligam mundos. Nos adaptamos a eles da mesma forma em que eles se 

adaptam a nós. Nos desenvolvemos mutuamente (homem e máquina) em 

busca do desenvolvimento de ambos, acoplados, na busca de 

melhorias/progresso.  

Em ficções científicas sempre imaginamos ciborgues tomando conta da 

humanidade e se voltando contra ela. Mas desde quando não somos 

ciborgues? Já somos humano-máquinas. Somos programados para agir de 

maneira x ou y. Desde pequenos uma programação nos fala sobre o que 

devemos fazer, quem devemos ser. Menino faz isso, menina faz aquilo. O 

espaço é dobrado e redobrado. Podemos visitar lugares que nunca fomos em 

mapas tridimensionais online, e quem dirá que nunca estivemos lá?  

Podemos conhecer pessoas de outros estados, países e cidades e estar 

com eles naquele momento, e estar consigo mesmo. A individualidade é 

testada e questionada. Onde eu termino e o outro acaba se no final somos 

sempre a mesma coisa? Massa. Números. O medo da libertação do ciborgue 

para o ser humano nos assusta. Queremos ter controle sobre o que vivemos, 

mas nunca temos. O verdadeiro controle é uma ilusão. Somos controlados. 

Vivemos como nos mandam viver, amamos como nos mandam amar. Nossa 

felicidade é ligada a uma maneira especifica de vida. Qualquer fuga dessa 

ilusão nos faz querer voltar pela pressão social.  
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Nos ensinam a temer sair de casa, a ficarmos assustados com os 

problemas sociais que causamos a nós mesmos. A tecnologia não é má. O ser 

humano que está corrompido. Poluímos nossa existência. Desde pequenos 

dispositivos nos prendem em uma realidade artificial. Os sistemas criam uma 

verdade e devemos seguí-la. Somos programados. Vivemos controlados por 

tecnologias que facilitam nossas vidas mas no prendem em circuitos cíclicos. 

Nos focamos no medo das tecnologias digitais e esquecemos o poder das 

tecnologias sociais de controle. Elas nos modelam para sermos silenciados, 

para que nossa voz se cale por medo. 

O comportamento homossexual também cria novos padrões. Podemos 

ser gay, desde que adequado as normas heterossexistas. Pode ser gay, mas 

tem que ter relacionamento fixo, ser advogado, médico, dentista, possuir bens 

de consumo, ser malhado, ser top, ser o mais masculino possível. Tudo bem 

ser viado, mas todo mundo precisa saber? Precisa. Eu não tenho vergonha, e 

você também não deveria ter. Temos que educar as pessoas a nossa volta. 

Devemos repetir como um mantra: eu posso ser o que quiser. 

 Lembro até hoje dos olhares de negação que recebia na infância. 

Quando pequeno não entendia o que significava: Descontrole. Eu 

evidentemente saíra do controle deles. Uma massa de modelar que tinha 

limitações. Nunca seria totalmente modelada na direção que eles queriam. 

Assim, relembro a minha lição, aprendida desde cedo: menino não pode!  

Só nos resta abrir mão das certezas que as opções binárias nos trazem 

e explorar nossas incertezas, pois nelas habita o melhor de nós, nossa 

liberdade. Assim, faço do meu mundo, hoje, está minha breve antologia de 

mim, uma literatura feita de conexões. Somos espaços vazios, somos feitos de 

um conjunto de lugares habitáveis e inabitáveis dentro de nós. Buscamos 

completar nossas próprias histórias com presente, passado e futuro lineares, 

muitas vezes não entendendo que, na verdade, ambos coexistem dentro de 

nós, harmonicamente como em uma sinfonia.  

As marcas de um passado que nunca voltará permanece; As tristezas e 

alegrias do aqui e o agora nos completam; e a busca por um futuro que nos 

traga novidades nos anima. Todos coexistem em um só tempo. O tempo de 
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cada um. Cada ser humano é um universo e deve ser respeitado. Nessa minha 

narrativa visual realizo um sonho: finalmente não preciso mais ser menino, viro 

algo mais, algo novo e em constante mudança: finalmente, eu sou livre. 

...por enquanto. 

 

 

―Corri como um louco em busca da felicidade e trouxe apenas as 

mãos vazias pendentes de ilusões. Caminhei então, devagar, em 

busca do meu próprio destino e hoje trago as mãos cheias 

carregadas de vida. Me aconteci, me manifestei, me existi. Sou um 

ser que está fora. Para fora estão os meus olhos que percebem as 

ilusões do mundo. De fora entra o ar que respiro e mantém o meu 

alento. Lá fora é que estão o céu e o inferno, os santos e os 

demônios, os que me envolvem de amor e os que me sufocam de 

tanto ódio. Como então posso retornar para dentro? Apenas abra os 

olhos porque então o desmistério acontece, se revela o que era 

irrevelado, face à minha ignorância, minhas perdições, meus 

pecados, minhas ilusões! Desde o princípio eu sou..‖ 

 O Andarilho da Ilusão (Ildegardo Rosa) 
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