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Resumo 

 

O presente trabalho propõe investigar experimentações audiovisuais da pós-pornografia, 

um movimento que atua micropoliticamente numa rede de produção de sentidos sobre o 

sexo, o corpo, o desejo e o prazer. Evidencia-se, então, o percurso metodológico desta 

pesquisa, que tem base nos conceitos de atenção flutuante e de dispersão. Após, realiza-

se uma revisão bibliográfica na qual se discute o conceito de micropolítica e sobre como 

ele está associado ao pós-pornô. No eixo de análise apresentado, mostra-se o 

deslocamento do sujeito do olhar que ocorre na pós-pornografia. Considera-se, 

finalmente, que as práticas pós-pornográficas promovem uma expansão e multiplicação 

dos sentidos do corpo. 
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Introdução 

 

A pós-pornografia é movimento artístico e político, que questiona os modos de 

produção audiovisuais relacionados da pornografia mainstream. O pós-pornô vem para 

questionar os “códigos estéticos, políticos e narrativos que tornam certos corpos e certas 

formas de fazer sexo como visíveis e que, por tabela, patologizam práticas sexuais 

dissidentes” (OLIVEIRA, 2014, p. 242). Neste campo, encontram-se uma série de 

expressões, como o pornoterrorismo, o ecossexo, o tecnossexo, o urbassex, além de 

outras abordagens de múltiplas manifestações da sexualidade. Essas performances são 

realizadas tanto em espaços urbanos, quanto em vídeos para internet, ou, ainda, curtas-

metragens exibidos em festivais de cinema. 

Outros termos, que também estão associados ao que podemos chamar hoje de 

pós-pornô, são: “pornô para mulheres”, “pornô feminista”, “pornô-queer”. Nesta cadeia 
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de produção de sentidos, algumas vezes os termos podem estar juntos; outras vezes, 

pode haver uma reivindicação ou acusação por serem radicalmente diferentes. Mas o 

que podemos encontrar em comum entre eles é uma busca pela ressignificação do que é 

produzido na pornografia vigente. Mas nossa perspectiva compreende, sobretudo, a pós-

pornografia a partir dos seguintes critérios: associação à perspectiva feminista e queer; a 

ligação com o “fazer artístico”, em que os próprios performers/coletivos produzem 

autonomamente seus vídeos; tensionamento com a lógica de produção da pornografia 

mainstream.  

Este trabalho é um dos desdobramentos da monografia Pós-pornografia: A 

multiplicidade do corpo no audiovisual, realizado junto ao Grupo de Pesquisa 

Semiótica e Culturas da Comunicação (GPESC), que desenvolve a pesquisa Semiótica 

crítica: micropolíticas pós-humanas da comunicação. O pós-pornô dialoga com essa 

pesquisa na medida em que o vemos como uma proposta de ação micropolítica na 

comunicação, que está interessado no desmonte de uma visão tradicional e normativa 

dos corpos do prazer e do desejo, através de uma atuação nos processos de produção de 

significação. 

O objetivo aqui é investigar os deslocamentos produzidos pela pós-pornografia 

com relação à centralização e hierarquização do corpo, atentando para os modos com 

que a multiplicidade do corpo é praticada, expandida, via audiovisual. Para tanto através 

de uma revisão bibliográfica queremos explicitar a dimensão micropolítica da pós-

pornografia. Após, realiza-se uma análise, um dos desdobramentos encontrados na 

monografia, que diz respeito à multiplicidade dos pontos de vista nas práticas 

performáticas da pós-pornografia. Mas antes de tudo evidencia-se o percurso 

metodológico deste trabalho. 

 

Da atenção flutuante à dispersão 

 

A primeira dimensão metodológica a relatar foi uma pesquisa exploratória 

realizada com base nos conceitos de “atenção flutuante”, tal como proposto por Freud, e 

de “dispersão”, descrito por Foucault. Os conceitos foram atualizados para pesquisa em 

audiovisual na pesquisa Teorias em dispersão dos cineastas brasileiros sobre o 

audiovisual, do professor Alexandre Rocha da Silva, e aparecem explicitadas no artigo 

A atenção flutuante, a dispersão e as séries como estratégias metodológicas para 

estudos desconstrucionistas do audiovisual (SILVA; LUCAS, 2014). 
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“Atenção flutuante” é uma ideia que aparece no artigo Recomendações aos 

médicos que exercem a psicanálise, publicado originalmente em 1922
5
, em que Freud 

faz recomendações técnicas a psicanalistas. Esta noção consiste em, durante uma 

análise, “não dirigir o reparo para algo específico e em manter a mesma „atenção 

uniformemente suspensa‟ [...] em face de tudo que se escuta” (FREUD, 1996, p. 125). 

Através de uma apropriação desta ideia para o audiovisual, a partir da metodologia 

utilizada por Silva e Lucas (2014), assistiu-se os vídeos sem que o problema de pesquisa 

estivesse bem definido, não havendo, desta forma, um tom interpretativo, nem teorias 

previamente formadas, deixando que as problemáticas surgissem a partir daquilo que, 

nos vídeos, chamasse maior atenção da pesquisadora. 

Já a “dispersão”, descrita por Foucault (1997), refere-se a elementos de um dado 

discurso que não são visíveis, que escapam do regime de visibilidade. Caberia, portanto, 

um processo de reorganização dos elementos presentes de forma a fazer emergir aquilo 

que não está dado de saída (SILVA; LUCAS, 2014). Desse modo, em dispersão as 

análises não se dedicam a examinar exaustivamente determinado grupo, artista ou 

vídeo, mas visualiza aspectos transversais que, ligados por determinadas articulações, 

fazem emergir um tipo de característica comum que do contrário permaneceria 

soterradas. Enfim, a dispersão ajuda a fazer emergir um “uma formação discursiva”, 

como pontua Foucault (1997), neste caso a formação discursiva do pós-pornô. 

Outro relato importante, advindo do processo de pesquisa exploratória, é que 

foram encontrados vídeos de performances de artistas e coletivos pós-pornô realizadas 

apenas para teatro ou apresentações na rua, as quais foram gravadas para exposição na 

internet. São casos de performances filmadas, mais do que performances audiovisuais 

propriamente ditas.  

Como já mencionado, a pós-pornografia é um campo em disputa cujos limites 

são pouco definidos, porém, dentre os vídeos pesquisados, as características que mais se 

destacaram foram os múltiplos níveis de deslocamento que essas imagens produziam 

com relação aos corpos desejantes e aos objetos de prazer: o investimento do corpo 

inteiro como algo sexuado; a existência de produção de prazer visando um espectador, 

mas sem que isso fosse a principal finalidade dos vídeos; os códigos da pornografia 

mainstream sendo constantemente abolidos ou ressignificados. Além disso, nem todos 

                                                
5 No original, “Ratschläge für den arzt bei der psychoanalytischen behandlung”; FREUD, Sigmund. Recomendações 
aos médicos que exercem a psicanálise. Em: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund 
Freud – Volume XII. Rio de Janeiro, RJ: Imago Editora, 1996b 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

eles possuem caráter necessariamente narrativo, alguns se autorreivindicam como pós-

ponografia, ou ainda, autopornografia, além de terem geralmente curta duração 

(aproximadamente 10 min).   

A partir daí, após pesquisa exploratória, partimos para uma revisão de literatura 

na qual evidencia-se a dimensão micropolítica da pós-pornografia. E depois, 

debruçamo-nos sobre o eixo de análise selecionado, da monografia já realizada, que foi 

formatado a partir dos aspectos transversais da multiplicidade do sujeito do olhar que 

foram observados nos vídeos XQ: mutaciones a través del género e Onira Vira Rio. 

 

Micropolítica e subjetivação (o corpo como campo político) 

 

Para compreender a micropolítica da pós-pornografia, é necessário sair do 

paradigma da identidade, para aquele da singularidade e da produção de desejos.  

A singularidade tem a ver com “a maneira como em princípio todos os 

elementos que constituem o ego funcionam e se articulam” (GUATTARI; ROLNIK, 

2011, p. 81). Os processos de singularização podem ocorrer na passagem de 

agenciamentos molares e moleculares que se fundem e se externalizam no ser. Mas a 

singularização também depende do devir que pode ser sentido “por determinada 

maneira de desejar, por uma afirmação positiva da criatividade, por uma vontade de 

amar, por uma vontade de simplesmente viver ou sobreviver, pela multiplicidade dessas 

vontades” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 56). 

A identidade é aquilo que faz passar a singularidade de diferentes maneiras de 

existir por um só quadro de referência identificável (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 

80). Ocorrendo, assim, uma constante serialização dos modos de produção e das 

subjetividades existentes no mundo, que passa pelas formações sociais, culturais, 

ideológicas, religiosas. No Capitalismo Mundial Integrado
6
, as existências singulares ou 

criações singulares são comumente codificadas em identidades. É através de uma 

subjetivação capitalística que as singularidades são transformadas em cultura. 

Para explicar a formação da subjetividade, Guattari e Rolnik (2011) fazem a 

substituição do conceito de “sujeito” para “agenciamento coletivo de enunciação”, se 

afastando, assim, da ideia de que um indivíduo pode ser formado a partir de um livre 

                                                
6 “Capitalismo Mundial Integrado” (CMI) é o nome que, já nos anos 60, Guattari propõe como alternativa à 

“globalização”, termo, segundo ele, por demais genérico e que vela o sentido fundamentalmente econômico e, mais 
precisamente, capitalista e neoliberal do fenômeno da mundialização que então se instalava. (GUATTARI; ROLNIK, 
2011, p. 411) 
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arbítrio ou de um determinismo. A subjetividade é produzida por agenciamentos de 

enunciação (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 39), que, por sua vez, são máquinas de 

expressão que dizem respeito tanto a uma ordem do extrapessoal, como instituições 

socias, as mídias, a natureza, quanto ao que pertence a uma ordem interna, como da 

psique, da percepção (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 39). A subjetivação capitalística 

fabrica agenciamentos coletivos de enunciação e desta forma 

 
[...] produz os modos de relações humanas até em suas representações 

inconscientes: os modos como se trabalha, como se é ensinado, como se ama, 
como se transa, como se fala [...] ele fabrica a relação com a produção, com a 

natureza, com os fatos, com o movimento, com o corpo, com a alimentação, 

com o presente, com o passado e com o futuro. (GUATTARI; ROLNIK, 2011, 

p. 51). 

 

Assim, elabora uma certa “ordem do mundo” como se fosse unicamente desse 

modo que as coisas pudessem funcionar.  

O traço comum entre os diferentes processos de singularização é um devir 

diferencial que recusa a subjetivação capitalística. (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 

56). As tentativas de singularização são realizadas a partir da reapropriação de 

territórios subjetivos, e apropriação de aspectos mutantes de processos maquínicos.  

Os estudos queer vêm nesse mesmo sentido, na medida em que fazem um 

questionamento da ideia de sujeito e das políticas identitárias adotadas no feminismo, 

no movimento de gays e lésbicas como modos de reivindicar a igualdade de direitos, em 

que legitimam concepções que foram fixadas como identidade sexual. A política das 

multidões queer
7
 emerge de uma posição crítica a respeito dos efeitos normalizantes e 

disciplinares de toda a formação identitária, de uma desontologização do sujeito da 

política das identidades (PRECIADO, 2011, p. 18).   

A partir disso, então, coloca-se a questão da micropolítica. A problemática da 

micropolítica situa-se no nível da produção de subjetividade (GUATTARI; ROLNIK, 

2011, p.36). Toda a produção de subjetividade se forma na esfera cotidiana e, por isso, 

Guattari e Rolnik (2011, p. 158) promovem uma ideia de micropolítica que atinja os 

diversos espectros da vida social: “a questão é, justamente, pôr a micropolítica por toda 

a parte: em nossas relações estereotipadas de vida pessoal, de vida conjugal, de vida 

amorosa e de vida profissional, nas quais tudo é guiado por códigos”. Objetiva-se fazer, 

nesses campos, a introdução de uma nova política de produção das subjetividades. 

                                                
7 (PRECIADO, 2011) 
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Sendo assim, “toda a problemática micropolítica consistiria exatamente em tentar 

agenciar os processos de singularidade no próprio nível de onde eles emergem.” 

(GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 152).  

Fazendo a ponte para as questões envolvendo a sexualidade, seria necessário 

pensar em uma política do desejo. No espectro do Capitalismo Mundial Integrado, a 

concepção predominante do desejo é dada como um “fluxo que terá de ser disciplinado, 

de modo que se possa instituir uma lei para estabelecer seu controle” (GUATTARI; 

ROLNIK, 2011, p. 262). Em contrapartida, neste trabalho, a questão do desejo 

aparecerá não como um instinto animal apenas reprimível, mas sim como algo que é 

produzido e fabricado. A partir desse ponto de vista, entende-se que o desejo 

“corresponde a modos de semiotização altamente elaborados, espécies de micropolíticas 

do espaço e de inter-relações entre os animais, as quais implicam toda uma estratégia e 

até, segundo os etnólogos, uma economia estética” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 

262). Parte-se da ideia de desejo não como algo centrado no indivíduo, mas no coletivo. 

São agenciamentos coletivos de desejo e de subjetividade, mas que também são 

capturados, pois há uma “produção de subjetividade capitalística que tende a 

individualizar o desejo, e quando é vitoriosa nessa operação, não há mais acúmulo 

processual possível.” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 280). 

A contrassexualidade, proposta por Preciado (2014), vai no sentido de pensar a 

sexualidade como a criação de outras formas desejantes, novas sensibilidades. Preciado 

propõe uma nova política sexual, que quebre com as formas estereotipadas de prazer, de 

desejo, de sexualidade, que fuja da regulação, de modos condicionais, e que libere a 

produção de desejos. Uma subversão dos códigos da sexualidade pela estratégia da 

micropolítica. O corpo passa a ser visto como um território da micropolítica. É por esse 

viés que podemos pensar a pós-pornografia: é uma potência estética e contrassexual que 

se realiza através de uma atuação micropolítica.  

 

Deslocamentos do sujeito do olhar 

 

Laura Mulvey (1983), em Prazer visual e cinema narrativo, traz a questão do 

espelho para discutir sua dimensão com relação ao cinema. A partir desta perspectiva, o 

“prazer em olhar” que o cinema oferece é pensado através de duas vias: (a) a 

escopofilia, em que Laura Mulvey revisita os estudos de Freud para falar desse “prazer 

em usar uma outra pessoa como um objeto de estímulo sexual através do olhar” 
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(MULVEY, 1983, p. 443), que ocorre normalmente na infância, mas constitui uma 

perversão voyeurística na vida adulta; (b) a outra abordagem está relacionada à leitura 

que a autora faz de Lacan, sobre a fase do espelho, em que se dá a formação do ego. 

Quando a criança reconhece a si mesma no espelho ela contempla a própria imagem. A 

curiosidade e a necessidade de olhar misturam-se com a fascinação pela semelhança e 

pelo reconhecimento (MULVEY, 1983, p. 442). O prazer em olhar é, então, elevado ao 

seu caráter narcisístico.  

Mulvey (1983) aponta que este prazer em olhar que a situação do cinema 

proporciona, no caso da escopofilia, diz respeito à ordem dos instintos sexuais; já 

quanto à fase do espelho, é uma função da libido do ego. Os instintos sexuais 

juntamente com a identificação articulam o desejo. Para Mulvey, tanto uma estrutura 

quanto a outra “perseguem os seus objetivos na indiferença com relação à realidade 

perceptiva” (1983, p. 443), criando-se um mundo “imagizado”, idealizado. Como 

explica Bergala a respeito dos processos de identificação,  

 

No cinema, o que fundamenta a possibilidade da identificação secundária, 

diegética, a identificação com o representado, por exemplo, com o personagem 

– no caso de um filme de ficção – é, em primeiro lugar, a capacidade do 

espectador de identificar-se com o sujeito da visão, com o olho da câmera que 
viu antes dele, capacidade de identificação sem a qual o filme nada seria senão 

uma sucessão de sombras, de formas e de cores, literalmente “não-

identificáveis” em uma tela. (BERGALA, 1983, p. 259) 

 

A identificação primária é a que acontece quando o espectador identifica-se com 

esse olhar de quem está fazendo o filme, com o que é capturado através da câmera. 

Dentro da perspectiva de uma pornografia tradicional, que é realizada pelo homem-

branco-heterossexual, esse olhar é totalmente direcionado. O homem, ao se identificar 

com o sujeito do olhar, sente-se atraído pelo que vê. É este sujeito masculino vinculando 

a causa de seu desejo necessariamente aos órgãos sexuais femininos, que 

recorrentemente objetificou a imagem da mulher: 

 

Num mundo governado por um desequilíbrio sexual, o prazer no olhar foi 

dividido entre ativo/masculino e passivo/feminino. O olhar masculino 

determinante projeta sua fantasia na figura feminina, estilizada de acordo com 

essa fantasia. Em seu papel tradicional exibicionista, as mulheres são 
simultaneamente olhadas e exibidas, tendo sua aparência codificada no sentido 

de emitir um impacto erótico e visual de forma a que se possa dizer que conota 

a sua condição de “para-ser-olhada”. (MULVEY, 1983, p.444) 
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O vídeo XQ: mutaciones a través del género (2009), do coletivo espanhol 

Quimera Rosa, traz um jogo sexual e audiovisual que agencia corpos mutantes, para se 

pensar outras formas de gênero, outras formas de existência, onde possa haver a criação 

do desejo através de agenciamentos que fogem das ideias tradicionais de sexo, em que 

apresentam-se, por exemplo, os múltiplos usos do dildo e de elementos tecnológicos 

imbricados em uma mesma apresentação. A montagem desse vídeo foi constituída a 

partir da performance pública/de palco/teatral realizada nas Jornadas Interferencias 

Viscerales, em 2009, em Valência, na Espanha. Três performers se apresentam num 

jogo sexual em que os corpos se transformam através de uma relação de dominação e 

submissão, composta através de diferentes aparatos técnicos, que, via de regra, são 

pertencentes à maquinaria BDSM
8
. Entre esses aparatos, que aparecem no vídeo, estão 

filme de pvc/plástico, fita isolante, tesoura, cintos de suporte para dildo, dildo com 

formato de pênis, luvas. 

Neste olhar da câmera, o sujeito da visão não é fixo. Há uma multiplicação do 

sujeito do olhar, não possibilitando uma identificação primária. No vídeo, existem 

diversos “níveis midiáticos” que inibem a naturalização do olhar: uma câmera subjetiva 

de visão noturna filmando de perto, em um plano fechado, que participa da performance 

e percorre os corpos em atividade. Há outra câmera, que captura um plano aberto, 

mostrando que a cena é uma performance realizada para uma plateia. Neste mesmo 

plano, aparece uma tela projetada na parede, além de uma pessoa ao fundo cuidando dos 

elementos que envolvem a parte eletrônica da apresentação. Na montagem do vídeo 

esses dois planos são intercalados, e aparece ainda um texto por cima das imagens. 

 

FIGURA 1 – Múltiplos níveis midiáticos 

  

                                                
8 Sigla para Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo.  
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FONTE: XQ: mutaciones através del género, 2009 

Todos esses aspectos demonstram uma espécie de bastidores do próprio vídeo, 

que, todavia, são também uma parte essencial da montagem do vídeo. A câmera que 

está perto, que captura no escuro, e que tem esse tom esverdeado, filma fazendo 

primeiros planos, mas sempre em movimento. Essa câmera, que está na mão de uma 

terceira pessoa, mostra em vídeo o que o espectador que está sentado no teatro naquele 

momento não poderia ver. Entretanto, a imagem que está sendo capturada já passa ao 

vivo, na projeção. Configura-se, assim, um método radical de pluralizar o olhar e inibir 

qualquer processo de identificação e de objetificação dos corpos sexuais. A performance 

não permite que haja uma identificação com um único sujeito do olhar por parte do 

espectador, mas oferece uma multiplicidade de possibilidades sempre instáveis, 

instaurando diferentes percepções com relação ao ato que ocorre. 

Estratégia semelhante também é utilizada no vídeo Onira vira rio, em que 

aparece, em um trecho, a projeção da imagem que está sendo filmada. Onira vira rio 

(2012) faz parte do projeto Antropofagia Icamiaba, em que um grupo de mulheres de 

países da América Latina, incluindo o Brasil, realizam uma série de vídeos em que 

criam práticas/técnicas de si através de performances individuais. O vídeo Onira vira 

rio é realizado em uma mata, em que aparece uma mulher nua, em pé, entre algumas 

árvores, masturbando-se.  Na composição sonora do vídeo há diversos cantos, vozes, 

grunhidos, percussão, que parecem “vir da mata”, misturados a sons tecnológicos, além 

do som quase que constante de água corrente. Conforme a própria performer, Taís 

Lobo, é um ato de sexorcismo.
9
 

Neste vídeo, passamos a ver a própria tela em que estamos assistindo ao vídeo 

como uma tela propriamente dita, e passamos a poder pensar que a tela que está dentro 

do vídeo talvez seja também o vídeo atual. Assim, o corpo da performer é multiplicado, 

                                                
9 (LOBO, 2013) 
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para fora de si, e, através do uso dessas diversas telas, faz emergir novas possibilidades 

de entendimento corporal cinematográfico. 

 

FIGURA 2 – Projeção da imagem filmada 

  
Fonte: Onira Vira Rio, 2012 

 

 

O que essa estratégia faz é também uma forma de expandir o corpo. A 

experiência deste corpo em performance é multiplicada por todos os aparatos de 

imagem e projeção que o cercam. Se observarmos expansão do corpo na pornografia 

mainstream, veremos que ela ocorre quase sempre para destacar certas partes do corpo, 

já privilegiadas do ponto de vista sexual, e para reforçar a posição do sujeito do olhar. 

Conforme Mariana Baltar explica: 

 
Orientar a coreografia das posições sexuais de modo que os corpos (e suas 
partes) em ação sejam totalmente visíveis pela câmera, operando inclusive uma 

correção da ação para ajustar-se ao olhar da câmera, buscando, por exemplo, 

posições em que as “aberturas” corporais fiquem as mais expandidas possíveis e 

ocupem o ponto central do quadro. (BALTAR, 2015, p. 138) 

 
Assim, a expansão do corpo na pornografia mainstream acontece através das 

performances sexuais que são filmadas em diferentes ângulos e em diferentes posições 

para que se adquira a melhor imagem. Podemos, inclusive, questionar se este tipo de 

expansão do corpo na pornografia mainstream faz de fato uma expansão, uma vez que 

apenas aumenta um circuito de centralização do corpo que já existe no corpo 

naturalizado da cultura heteronormativa, com base nas genitálias. Uma expansão 

efetiva, que revele e produza o corpo, vemos na pós-pornografia, em que o aparato 

imagético não cansa de revelar e fazer coexistir múltiplos pontos de prazer no corpo e 

de posicionamento do olhar com relação à imagem. 

Essa reflexão faz pensar nas imagens-cristal, tal como propostas por Deleuze 

(2013). Para o autor, a imagem-cristal é uma experiência radical de multiplicidades que 
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coexistem. A imagem-cristal mostra o atual e o virtual ao mesmo tempo, de forma que 

múltiplos aspectos da imagem passam a coexistir nela mesma. Segundo Deleuze, não há 

virtual que não se torne atual em relação ao atual, com este se tornando virtual sob esta 

mesma relação: são um avesso e um direito perfeitamente reversíveis (DELEUZE, 

2013, p. 89). A imagem-cristal é capaz de mostrar e ampliar as multiplicidades 

existentes no mundo. O pequeno germe cristalino e o imenso mundo cristalizável: tudo 

está compreendido na capacidade de ampliação do conjunto constituído pelo germe e 

pelo universo (DELEUZE, 2013, p. 102). Pensando a pós-pornografia nestes termos, 

podemos ver a expansão do sentido que instaura uma multiplicidade do e no corpo, 

através dessas múltiplas imagens coexistentes que são capazes de fazer emergir novas 

possibilidades com relação à produção do corpo no audiovisual.  

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa mostra os deslocamentos produzidos pela pós-pornografia com 

relação à centralização e hierarquização do corpo, ainda que, evidentemente, outros 

estudos possam ser feitos nesse sentido. O que foi obtido neste trabalho foram modos 

possíveis, agenciamentos específicos que revelam uma forma diferente de compreender 

o corpo, a sua multiplicidade e a sua politicidade, mas que, todavia, não correspondem a 

todos os modos com que a pós-pornografia agencia e descentraliza o corpo 

hierarquizado. 

Uma outra possibilidade de subjetivação está presente no eixo de análise que 

investiga questões relacionada ao sujeito do olhar. Quem observa XQ: mutaciones a 

través del género e Onira Vira Rio se depara com diversas plataformas midiáticas 

inseridas em um só vídeo. A identificação com o sujeito do olhar, que outrora 

provocara, por exemplo, a objetificação do corpo da mulher, agora perde o foco central 

e passa a funcionar através da multiplicidade do olhar. Um olhar não assujeitado. Além 

disso, os diversos pontos de vista midiáticos dos vídeos também multiplicam o próprio 

corpo, mostrando suas facetas reais e virtuais em um só tempo.  
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