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Diz-se que a antropologia é a "ciência do outro". Qualquer discurso antropológico tenderá, portanto, a
estabelecer as condições dessa alteridade. Em meu caso, essa alteridade é ambígua; por um lado, passa por um
estrangeirismo reconhecível na destruição simultânea de dois idiomas que inevitavelmente meu portunhol provocará.
Porém, por outra parte, eu mesmo sou um estudante de antropologia; falo portanto de púlpito, mas pertencendo ao
público. Isto me interdita qualquer intenção pedagógica; tentarei, antes, refletir em voz alta sobre algumas questões que
podem ter relação com um tema tão ambicioso - Antropologia das Sociedades Complexas, título que nos deixa
complexados e nos faz pensar em qual será o complexo dessas sociedades, será o de Edipo por acaso? - à medida que
elas forem se tornando relevantes para a pesquisa em curso - "O negócio do michê: a relação entre o prostituto viril e
seu cliente", que justifica minha permanência nesta casa. Realizo essa pesquisa através de observações de campo nos
"pontos" de michês, clientes e entendidos do centro da cidade de São Paulo (o "gueto gay", as "bocas" ou, como diria a
Sociologia Urbana, a "região moral"). Como se pode logo perceber, ela se inscreve diretamente no tema a tratar,
Antropologia das Sociedades Complexas, e, especificamente, Antropologia Urbana, já que não conhecemos tentativas
de pensar a noção de "região moral" entre os primitivos.
 

Nesta exposição pretendo circular basicamente em torno de três eixos, apresentando-os mais como sugestões
que como conclusões:
 

1) A questão da identidade: as refrações que certos conceitos - como o de "identidade contrastiva" - sofrem
quando passam do campo de constituição da antropologia (enquanto "saber sobre os primitivos") ao das sociedades
contemporâneas.
 

2) A questão da territorialidade: até que ponto o espaço urbano envolve modificações per se na vida dos
homens, passíveis ou não de serem pensa das com o corpus teórico da antropologia clássica?
 

3) A questão do desejo: em que medida o projeto de uma "antropologia sexual" - lançado por Peter Fry (1983)
e avalizado por uma série de pesquisas antropológicas sobre "minorias sexuais"(1), sendo a minha uma delas - não
exige pensar a especificidade da questão do desejo?

A constituição do outro



 
Se a antropologia é, como dissemos, a "ciência do outro", quais serão as condições de constituição desse

"outro" nas "sociedades simples"? Para não dar exemplos etnográficos que vocês seguramente conhecem, imaginemos
uma cena de um filme que poderia chamar-se algo assim como "Tempestade no Paraíso": ilha polinésia, vendaval,
coqueiros agitando-se, nativos dançando seminus estilo "Tabu" e uma comitiva ocidental desembarcando no porto: o
administrador colonial, de roupa de linho branco e chapéu Panamá, o soldado de uniforme, às vezes o padre de batina,
e, à parte, meio marginal, "quase brechtiano", um personagem estranho, de óculos: o antropólogo.
 

Nessa situação estritamente imaginária fica claro de que lado está o antropólogo - do lado da autoridade - e está
claro quem são os outros: os nativos polinésios. Os outros são outros mesmo. Aqui deveria ser relativamente simples
aplicar a noção de "identidade contrastiva", já que a primeira condição - que é diferenciar-se do outro - está dada por
antonomásia. Tão clara é a diferenciação que, com freqüência, esse antropólogo colonial, ligeiramente demodé, vai
dirigir sua observação exclusivamente sobre os outros, os nativos, deixando um tanto de lado - por desnecessária - sua
auto-observação. Esse descuido traz conseqüências infelizes. Assim, conhecemos descrições exaustivas da
ornamentação dos nativos polinésios: em troca, pouco sabemos acerca de como estava vestida Margaret Mead em cada
uma de suas expedições.
 

Não quero carregar as tintas sobre essa relação umbilical entre antropologia e colonialismo (já entrevista, entre
outros, por Foucault, 1968), porém advertimos que esse conluio não é mera provocação nacionalista, nem tampouco
um acidente histórico. Pierre Clastres (1968, p. 87-90) denuncia uma conexão estrutural entre a violência da conquista
- assinalada pela obstinação da civilização ocidental em abolir o outro em sua intolerância radical em relação ao
diferente - e a razão humanista ("invenção do homem", diria Foucault), que por sua vez se alimenta do desatino, da
desrazão: do Selvagem e do Louco. Clastres exemplificaria essa relação de fundo entre selvageria e loucura - na
medida em que ambas se apresentam como resistência à razão e à ordem ocidental - na viagem de Artaud aos
tarahumaras; ressonâncias dessa liaison podem ser lidas no recente filme Fitzcarralclo de Herzog. A etnologia, que
constitui seu outro no selvagem, instaura, no dizer de Clastres, um discurso sobre o outro e não um diálogo com o
outro. (2)
 

No caso do antropólogo de nosso filme (em "sociedades simples") a primeira condição para falar sobre o outro -
que é diferenciar-se dele - está dada por si mesma; diríamos que está dada politicamente por uma relação hierárquica,
desigual, assimétrica, que se estabelece entre o acadêmico civilizado e o primitivo.
 

Dito de um modo mais geral, a aplicação da noção de "identidade contrastiva" baseia-se numa circunstância
política e histórica: a conquista, a colonização. Os outros - sobre os quais se vai falar - são os primitivos, ou, como
diríamos modernamente, os oprimidos.
 

Essa marca augural da etnologia transparece, de certo modo, em alguns usos correntes modernos - não
necessariamente científicos - da noção de identidade: fala-se de "identidade negra", "identidade feminina", "identidade
homossexual", mas muito mais raramente de uma "identidade branca, ocidental, heterossexual e masculina" - é como
se o dispositivo da identidade servisse para os dominadores reconhecerem e classificarem os dominados.

 
Antropologia na ou da cidade?

 
Quando passamos do espaço primitivo para o espaço urbano, a noção de "identidade contrastiva" parece perder

grande parte de sua eficácia. Se depositamos abruptamente nosso antropólogo imaginário num ponto particularmente
álgido da concentração das massas urbanas - concretamente, a esquina da São João com a Ipiranga, em São Paulo, que
é um dos focos de minha pesquisa - as condições de sua diferenciação no meio dessa multidão compacta e heteróclita
não serão tão evidentes quanto no caso polinésio. Em princípio, podemos pensar que esse antropólogo tenderá a
mimetizar-se e confundir-se na multidão. A antropologia moderna, por outra parte, recomendará inclusive certo grau
de mimetização, de maneira a permitir a "observação participante". Neste caso, terá importância a maneira de nos
vestirmos: é o caso de botar bolsinha, brinquinho e salto alto e passar a extraviar-se nos labirintos do trottoir - se é que
se pretende, como no meu caso, estudar a "prostituição de rua".(3)
 

É preciso reconhecer, no entanto, que a moderna antropologia brasileira acabou por desenvolver certa aversão



pelos espaços abertos, preferindo abordar comunidades ou grupos mais ou menos fechados. Isto tem a ver com uma
polêmica interna ao próprio campo da antropologia, que se condensa numa espécie de "querela das preposições":
antropologia da cidade ou antropologia na cidade.
 

A primeira preposição - antropologia da cidade - elabora uma concepção um tanto etológica do espaço urbano,
supondo que este produz modificações per se no comportamento dos sujeitos - da mesma maneira que os ratos de
laboratório amontoados numa caixa. O problema que mais preocupa a Escola de Chicago é a desorganização,
desestruturação e anomia acarretadas pela concentração das massas nas megalópoles contemporâneas.

 
Inspirado em Max Weber, Wirth considera que o aumento do número de habitantes implica por si só uma

modificação no caráter das relações sociais; sobrevém uma "segmentação das relações humanas" (Wirth, 1973: p.101)
que explicaria o "caráter esquizóide" da personalidade urbana. Os cidadãos costumam pertencer a vários grupos,
divergentes entre si, "cada um dos quais funciona com referência a um segmento de sua personalidade". A cidade,
mosaico de mundos sociais, fragmenta também o sujeito; produz-se um "processo de despersonalização". Assim, a
cidade como comunidade se decompõe em uma série de relações segmentárias tênues, superpostas a uma base
territorial com um centro definido, mas sem uma periferia definida" (id, p. l l l ).
 

As análises da Escola de Chicago têm sido acerbamente criticadas; empiricamente, pôde observar-se que os
"laços primários" - familiares e de parentesco, sobretudo nas populações migrantes latino-americanas (Durnham) -
tinham tendência a sobreviver, coexistir ou adaptar-se às condições sociais impostas pelo meio urbano. Justificando
sua opção por uma antropologia na cidade, Velho e Machado (1977) explicitam: "Estamos preocupados em estudar
situações que ocorrem nas cidades, sem que tenhamos, forçosamente, que explicá-las pelo fato de que estão ocorrendo
nesse quadro especial."
 

Concomitantemente a essa opção, as pesquisas antropológicas preferem dirigir-se às "camadas menos
favorecidas da população" (Durnham e Cardoso, 1973). Seguindo as oposições colocadas por Da Matta (1983), poder-
se-ia dizer que os estudos sociais urbanos privilegiaram o bairro em relação ao mundo da noite.

A "identidade sócio-sexual"
 

Suponhamos agora que nosso antropólogo na cidade (novo jogo com a alteridade, já que ele sou eu) quer
aplicar, conforme a tradição indica, a noção de "identidade contrastiva" (a de tribo é tão absurda que vamos deixá-la
de lado; soubemos no entanto de tentações acadêmicas de considerar os pimks como tribo) ao michê, ou, melhor
dizendo, uma versão moderna dessa noção, que é a "identidade sócio-sexual". No caso polinésio, vimos que essa
adjudicação supunha, queira-se ou não, uma operação política (que passava pela violência da conquista). Minha
hipótese é de que a adjudicação de uma "identidade sexual" (neste caso, o prostituto) supõe também uma operação
"micropolítica"; para entendê-lo, será necessário referir-se brevemente a quem é o michê.
 

Às vezes nós, os antropólogos, estamos perfeitamente familiarizados com as tribos da Alta Birmânia, mas
desconhecemos que "michê" é o nome dado ao rapaz, geralmente jovem e de aparência hipermáscula, que oferece seus
serviços sexuais a homossexuais maduros em troca de uma retribuição econômica. Cunhamos a expressão
"prostituição viril" para salvaguardar essa manutenção do protótipo masculino de que o michê - diferente do travesti,
que "passa por mulher" - se vangloria. Essa insistência em apresentar-se como homens que "cobram, para não passar
por bicha" tem a ver com uma característica singular do negócio: a maioria dos "boys" - como eles preferem ser
chamados - não são ou não se consideram homossexuais (e muito menos ainda bichas!); e essa recusa vem ao encontro
da demanda dos clientes pederastas que pagam para relacionar-se sexualmente com um garoto que não seja
homossexual (ver Scherer e Hocquenghem, 1977; Pasolini, 1978; Perlongher, 1981). Supõe-se, em geral, que a
manutenção do papel "ativo" (isto é, insertor no coito anal ou passivo na felação) garante a masculinidade; sabemos,
contudo, que esse "elemento simbólico" pode ser negociado: geralmente o "tabu anal" é levantado, duplicando o preço
da transação. Da mesma maneira, a discussão a propósito do michê ser ou não ser homossexual ocupa boa parte dos
entreatos do negócio, e constitui uma fonte de polêmicas, gozos, conflitos, etc.
 

As duas partes envolvidas na relação (o "michê macho" e o "cliente homossexual") estão perfeitamente a par
dessa ambigüidade. Uma das formas mais correntes do conflito surge quando o cliente tenta derrubar, desvendando-a,



a fingida heterossexualidade dos rapazes. Gasparino Damatta, no conto A Desforra (1975), registra esse enfrentamento:
 

No ntornento da briga, o cliente provoca o michê: “...é macho coisíssima nenhuma! Você sabe perfeitartamente que é tão homossexual
quanto qualquer- uni de nós. Chega de bancar o macho!” Atribulado, o michê responde: "Porra! Estou ficando maluco... Já não sei mais que porra
eu sou... Se sou homem ou se sou viado ou que porra eu sou...”
 

Este "eu não sou eu" condiz com outra renegação similar, esgrimida por um michê entrevistado (Perlongher,
1984) que disse: "Quando eu vou transar com bicha, eu não sou eu, eu sou a fantasia do cliente"; o cliente admite:
"Quando eu estou pagando um michê, não estou pagando uma pessoa, estou pagando uma fantasia" (um "outro"
fantasmático?).
 

A atribuição de uma "identidade sócio-sexual" (Guimarães, 1977) ao michê torna-se conflitiva, já que há uma
cisão entre a prática (prostitutição homossexual) e o discurso que, para designá-la, renega-a.
 

Se examinarmos o conflito mais de perto, veremos que tanto o cliente quanto o michê têm razão; só que eles
aludem a "modelos classificatórios" (Fry, 1982) diferentes.
 

A negação do michê inscreve-se em um sistema classificatório hierárquico ou popular, que divide os varões
participantes de relações homossexuais segundo sua posição (esperada) no coito, em macho ativo e bicha passiva.
 

A afirmação do cliente remete a um sistema classificatório igualitário, de classe média urbana, segundo o qual a
bicha feminóide já não se submete ao macho viril, mas sim que um sujeito assumido como homossexual se relaciona
de igual para igual com outro sujeito também assumido como homossexual.
 

Nossos anelos igualitários nos levarão, talvez, a simpatizar mais com o modelo "gay-gay" (cuja oposição
central no campo masculino é "homossexual/heterossexual") que com o modelo "bicha/bofe" (cuja oposição axial é
"bicha/macho"). Neste caso, o dentista homossexual de A Desforra contará não só com o aval do pensamento
progressista (tanto em sua versão "gay lib" quanto em sua versão acadêmica, unidas às vezes no mesmo sujeito - tal é o
caso de Luiz Mott), mas, surpreendemente, com o próprio discurso policial. Assim, em declarações à Folha de S.Paulo
(24/3/83), o primeiro secretário de Segurança do governo Montoro, Manuel Pedro Pimentel, acusava os clientes de
travestis de serem "homossexuais envergonhados, não-assumidos, que dissimulam sua condição adotando falsa postura
viril". Assim, vemos confirmar-se em meio a essa discussão a respeito da "identidade sóciosexual" do michê todo um
dispositivo micropolítico, que esgrime, precisamente, as bandeiras da "identidade sexual" e especificamente
homossexual. (Em última instância, a identidade só é pensável a partir do modelo “gay-gay”,já que implica dissolver
os antônimos "bicha/bofe" na igualdade do zero.)

A "região" moral
 

A tentativa de aplicar a noção de "identidade contrastiva" da antropologia "simples" ao caso do michê -
transformando-a em "identidade sexual" - conduz a um impasse, que é, por fim, uma discussão política (ou
micropolítica).(4) Porém, como vemos, essa confrontação entre os dois sistemas classificatórios não se exerce apenas
nos parlamentes (nas representações), mas também nos corpos e em seus desejos, e é passível de ser levantada
geográfica e historicamente. Digamos que deslocamentos na ordem do desejo (porque, afinal, no confronto gay-gay o
que se discute é a quem desejar) correspondem a deslocamentos no espaço urbano. Concretamente, os adeptos de um e
de outro modelo tendem a agrupar-se, conforme as modas, em pontos diferentes.
 

Voltando ao campo de nossa pesquisa (é óbvio que a essa altura o antropólogo da identidade terá de ser
mandado de volta ao campo), vemos que se pode delinear uma "geografia do sexo" e que essa geografia tem sua
história.

 
Aqui precisamos recorrer à noção de "região moral", da Escola de Chicago, cujos habitantes, que não residem

necessariamente aí, mas apenas deambulam pela zona, "tendem a segregar-se, não apenas segundo seus interesses, mas
ainda segundo seus gostos e temperamentos" (Park, 1979) - ou seja, diríamos mais modernamente, conforme seus
desejos. O negócio do michê e a procura de amantes na via pública (paquera), caracteristicamente homossexual



(Hooquer, 1973), se inscrevem nessa zona de "perdição e vício das grandes cidades" (Park, 1979), espécie de "cloaca
libidinal" da megalópole - cuja toponímia, no caso paulista (Boca do Lixo), recolhe essa condição residual, curiosa em
si, já que o centro da cidade, zona do poder e do comércio durante o dia, se converte à noite em local de vício e
boemia. Assim, a "margem" (no sentido sociológico) converte-se em centro (no sentido ecológico).
 

Marginais de todas as espécies - bichas, gays, michês, travestis, prostitutas, trombadinhas, cafetões e simples
transeuntes - instalam suas tendas noturnas na "região moral". É interessante destacar que, apesar da "dignidade
homossexual", o gueto gay (e os pontos de michês que o bordejam) se inscreve - territorial e historicamente - no
campo da marginalidade, guardando face a outras variantes uma relação não de confusão, mas de contigüidade. Assim,
pontos de prostitutas e travestis podem ser contíguos a pontos de gays e michês, mas raramente se misturam. O michê
- que, segundo Riess (1965) "considera sua atividade como um substituto aceitável de outras formas de delinqüência" -
pode constituir uma ponte entre as marginalidades que remetem a transgressões da ordem sexual e outras que
implicam transgressões na ordem da propriedade.
 

Já em 1959, Barbosa da Silva assinalava a inscrição dos limites do "território homossexual" dentro da "região
moral" (acabava então de extinguir-se o ilegalismo autônomo da Boca do Lixo, por pressão policial - Hirohito Moraes
Joanides, 1977 -, e alguns trânsfugas fundavam a "Boca do Luxo"). Barbosa da Silva agrupa os habitantes desse
território perverso em três grandes categorias: ativos, duplos e passivos. A "função socializadora" do "grupo
homossexual" cumpria-se melhor entre os passivos, em cujos encontros eles aprendiam a "desfilar, usar roupas
femininas e meios de atração e defesa do parceiro sexual" (p. 360) - hoje diríamos: a assumir-se.
 

"Assumir-se" era revolucionário e contestatário na época, quando uma rígida divisão de papéis - entre ativo e
passivo - se impunha. Já em meados da década de 60 aparecem (talvez como derivação dos "duplos") os "entendidos",
no princípio encabeçados pela "vanguarda teatral" intelectualizada, que propugnavam por relações de igual para igual e
eram chamados "quebra-louças". Porém os "quebra-louças" vão ganhando espaço, e isso se dá nas calçadas: os
"entendidos" tendem a sair dos bares e pontos "arcaicos" do gueto para agrupar-se em outros bares - no princípio em
direção aos "malucos" que hoje infestam o Bexiga. Esses deslocamentos microscópicos não só estão determinados
pelo desejo dos "proto-gays" de distinguir-se das "bichas" (no qual é legível todo um afã de diferenciação social), mas
também por renovadas irrupções policiais, que tendem mais à redistribuição e ao controle das populações da noite que
a sua extirpação - como as tentativas da Argentina (Perlongher, 1983), e Cuba, (Almendros e Jiménez Leal, 1984 -; e
também pela própria lógica do microcapitalismodos bares, verificando-se o mesmo que Hooquer observava em San
Francisco (1973): "embora os bares isolados sejam relativamente instáveis, o sistema de bares é relativamente estável".

Cobra e Cadillac
 

Esse conflito bicha/gay não merece ser pensado a partir de uma ótica evolucionista (gay como futuro de bicha);
verifica-se muito mais uma relação de contigüidade e mistura entre os dois modelos e isso se expressa na proliferação
barroca de categorias que se entrechocam e desmentem entre si - à maneira da enumeração borgiana que abre As
palavras e as coisas de Michael Foucault (5) -, resumida assim por um entendido:
 

Atualmente é uma colcha de retalhos, não sei se dá para encontrar muitos denominadores comuns, um padrão nítido, claro. Há uma
grande confusão. Tem coisa como “tia”(um termo já antigo, que significa “bicha velha” e às vezes “enrustida” ), “bicha-boy” (o cara que é bicha no
centro e boy no bairro, com namorada e tudo), "bicha-baby" (bichinha jovenzinha que se prostitui etc.
 

Ao que parece o modelo "novo" superpôs ao "velho", sem que este tenha perdido vigência; simultaneamente à
"gayzação" do gueto produzia-se a explosão do travestismo - como ilustra o boom Roberta Close.
 

Para complicar mais as coisas, o mesmo sujeito pode qualificar-se (ou ser qualificado) de maneiras diferentes,
conforme o lugar em que esteja; pode ser macho num lugar, gay em outro, bicha num terceiro. Essas mutações podem
produzir-se inclusive no mesmo espaço. Vejamos o que se passou com um michê:

 
Cheguei numa festa com um cliente que eu transava; aí tinha boys (bofes, michês) e mariconas. Mas eu bebi demais e comecei a

desmunhecar-, ter trejeitos femininos, virei bicha. Aí a bicha que estava comigo virou macho e começou a me disputar com os outros michês, que
queriam me comer. (Perlongher, 1984b)



 
Também nosso discurso operou um deslocamento: em vez de falar de identidades passamos a falar de

territorialidades, de lugares geográficos e relacionais. Isto nos convida a conceber uma trama de "pontos" e "redes" por
entre as quais circulam ("transformam-se") os sujeitos, definindo-se conforme sua trajetória e posição "topológica" na
rede, e não conforme uma suposta identidade essencial. O conceito de identidade dá lugar ao de territorialidade, à
pergunta "quem é?" superpõe-se a pergunta "onde está?". (Radicalizando as coisas, não interessaria tanto estudar o
"homossexual", mas sim o "trottoir".)
 

Esse dispositivo de circulações e trocas configura um "mercado sexual", onde o que se oferece e procura são
corpos e desejos. Os sistemas classificatórios poderiam ser tomados como "sinalizadores" (ordenadores,
territorializadores) de imensidades libidinais. As mudanças de inserção em modelos classificatórios invocam mudanças
no nível do desejo. Isto se dera ver na declaração de um jovem gay de 19 anos:

 
Antigamente, a bicha procurava ser cada vez mais feminina para obter homens mais masculinos. Eu, pelo contrário, procuro ser mais
masculino para atrair homens mais masculinos.
 
Essa espécie de "inversão lógica" na demanda (na construção fantasmática?) do "outro" desejador (que faz o

encontro entre Cobra e Cadillac, no livro de Sarduy, ambos travestis do Teatro Lírico de Bonecas, Marrocos: Cobra foi
operar-se para converter-se em mulher; Cadillac para converter-se em bofe , "inversão dentro da inversão"!) inscreve-
se diretamente no nível do desejo, das posições e configurações do desejo em movimento. Isto pode soar bastante
antropológico, visto que se discute a constituição do outro como objeto de desejo. Porém, ao falar de desejo(6),
entramos num território virgem para a casta antropologia. Deter-me-ei, trêmulo, neste ponto, e formularei uma
pergunta sobressaltada: por que será que a antropologia, tão obcecada por discursar sobre o outro, não se anima a
reconhecer o desejo do outro?

 
Notas
 

(*) Texto apresentado na "Semana de Ciências Sociais" IFCH, UNICAMP, 7/11/1984
 
1. Cito algumas: Regina Massariol (UNICAMP) estuda prostitutas confinadas em Campinas; Carmen Guimarães (1977), a constituição do
"entendido" em um grupo de homossexuais de classe média alta; Renan S. de Freitas, a "negociação da identidade" entre prostitutas e clientes num
bordel mineiro (IUPERJ, 1983); Maria Dulce Gaspar (Museu Nacional, RJ, 1984), "constrói a identidade"- entendida como "imagem coerente do
self" - de "garotas de programa" cariocas; Alves de Almeida (PUCSP, 1984) faz um "guia social" dos michês paulistanos; McRae (USP) pesquisa
a "afirmação homossexual" do Grupo Somos SP. Todas essas teses são inéditas.
 
2. A passagem do Louco ao Perverso é sustentada tanto na psicanálise quanto na sociologia: a partir da anomia de Durkheim, a "Conduta
Desviada" considerará a loucura como um grau na escala dos desvios (Clinard, 1973). Clastres cita a idéia foucaultiana de loucura como "a grande
circunscrição dos pobres". Modernamente a ligação loucura-marginalidade-pobreza está vigente; se, para Delma P. Neves, o mendigo é "o
trabalhador que não deu certo", também seria possível pensa-lo como "o maluco que deu certo" (enquanto consegue escapar das instituições de
asilo). Morto o Selvagem e psicanalizado o Louco, a antropologia parece buscar seu objeto "outro" no Pobre, no Marginal e no Perverso.
 
3. A preocupaçao não é exclusiva da pesquisa entre marginais; Arakcy Martins Rodrigues demonstra-a em suas instruções aos pesquisadores em
bairros periféricos.
 
4. Uma das diferenças mais claras entre as duas tentativas reside em que o antropõlogo clássico "territorializa" uma territorialidade já dada, sobre a
qual constitui seu objeto. Em troca, a programática da "identidade homossexual" territorializa não sobre um espaço preexistente mas diretamente
sobre os corpos e seus desejos.
 
5. Borges alude a "certa enciclopédia chinesa" na qual esta escrito que "os animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador; b) embalsamados;
c) amestrados; d) leitões; e) sereias; f) fabulosos; g) cachorros soltos; h) incluídos nesta classificação; i) que se agitam como loucos; j) inumeráveis;
k) desenhados com um pincel finíssimo de pêlo de camelo; 1) etcétera; m) que acabaram de quebrar o vaso; n) que de longe parecem moscas".
 
6. Paul Veyne (1982) insta a pensar no desejo "da maneira mais simples": "A noção de desejo significa que não há natureza humana, ou antes, que
essa natureza é uma forma sem conteúdo, a não ser o histórico. Ela significa, também, que a oposição entre indivíduo e sociedade é um falso
problema; quando se concebe o indivíduo e a sociedade como duas realidades exteriores uma à outra, então pode-se imaginar que uma causa a
outra; a causalidade supõe a exterioridade. Mas se percebemos que o que chamamos sociedade já comporta a participação dos indivíduos, o
problema desaparece; a "realidade objetiva" social comporta o fato de que indivíduos se interessam por ela e a fazem funcionar, ou, se preferirmos,



as únicas virtualidades que um indivíduo pode realizar são as que estão desenhadas em pontilhado no mundo ambiente e que o indivíduo torna reais
pelo fato de se interessar por isso (...) Por que, então, chamar "desejo" ao fato de que as pessoas se interessam pelos encadeamentos virtuais e os
fazem funcionar? Porque, me parece, a afetividade é a marca do nosso interesse pelas coisas; o desejo é "o conjunto de afetos que se transformam e
circulam num encadeamento de simbiose, definido pelo co-funcionamento de suas partes heterogêneas" (Deleuze e Parnet, Dialogues, p. 85.); esse
desejo, como o cupiditas em Spinoza, é o princípio de todos os outros afetos. A afetividade, o corpo, sabe mais que a consciência" (nota 122, p.
197).
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