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Testo Junkie representa, a par de Terrorist Assemblages de Jasbir Puar, a entrada da 

viragem afectiva de inspiração deleuzo-guattariana nos estudos queer. O afecto é uma 

intensidade relacionada com a capacidade e potencial de agir, um fenómeno fisiológico e 

biológico, que assinala a materialidade dos corpos. Ambos fazem igualmente parte de análises 

daquilo que Christine Harold
1
 apelidou de capitalismo estético, ou seja, a junção da  

governança biopolítica com a especulação de mercado e a circulação de processos afectivos. 

Na senda deleuzo-guattariana ambos os livros se debatem com a morte do sujeito moderno, 

enquanto agente individual, enquanto identidade, e pensam as condições de possibilidade de 

acções políticas em sujeitos atravessados por fluxos de agenciamentos materiais e simbólicos, 

sujeitos dividuais (p. 205) e retrospectivos (sempre pseudocristalizações) como afirma Puar (p. 

213) seguindo Massumi; sujeitos descontínuos (p. 12), como caracteriza Preciado. Num 

sentido mais amplo, e que podemos considerar de inspiração profundamente heideggeriana, as 

análises do capitalismo estético-afectivo preocupam-se de forma crescente com as condições 

de emergência do ser (ontogénese – Massumi in Puar, p, 214), com a forma como técnicas 

determinadas fecham de forma particular o compromisso com a indeterminação e a passagem 

(Juar, p. 214, de novo seguindo Massumi), a vida crua (Preciado, p. 46) ou, como diz 

Massumi
2
, o exercício do ontopoder, a técnica como redirigindo a emergência dos afectos, a 

potencialidade das vidas. E isto apesar de serem teorias críticas que, como é o caso de 

Preciado, recusam a possibilidade dum ser exterior ao biotech (neste sentido anti-

heideggerianas), pensando antes que poderão/deverão existir tecnologias mais 

abertas/proliferantes opostas a tecnologias mais fechadas à potencialidade das vidas. Já 

Patricia Clough assinalava que a viragem afectiva não dizia respeito apenas ao corpo, mas 

também às tecnologias: “A viragem afectiva, portanto, expressa uma nova configuração de 

corpos, tecnologia, e matéria, instigando uma mudança no pensamento na teoria crítica.” (p. 2). 

Isto porque o “Afecto é também teorizado em relação com as tecnologias que nos estão a 

permitir tanto “ver” o afecto como produzir capacidades afectivas corporais para lá dos 

constrangimentos orgânico-fisiológicos do corpo.” (p. 2, idem). Neste sentido Testo Junkie é 

                                                 
1  On Target: Aura, Affect, and the Rhetoric of “Design Democracy”, Christine Harold, 

http://publicculture.org/articles/view/21/3/on-target-aura-affect-and-the-rhetoric-of-design-democracy, 
consultado em 16 de Novembro de 2010. 

2  "Of Microperception and Micropolitics", An Interview with Brian Massumi, 15 August 2008, em 
INFLeXions nº 3, 
http://www.senselab.ca/inflexions/volume_3/node_i3/massumi_en_inflexions_vol03.html, em 16 de 
Novembro de 2010 

http://publicculture.org/people/view/christine-harold
http://publicculture.org/articles/view/21/3/on-target-aura-affect-and-the-rhetoric-of-design-democracy
http://www.senselab.ca/inflexions/volume_3/node_i3/massumi_en_inflexions_vol03.html
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também uma forte crítica à mera reflexividade da teoria crítica, exigindo e inaugurando uma 

auto-tecnobiocrítica, uma experimentação crítica da nossa tecnonatureza. 

Testo Junkie é filho duma profunda crise e angústia que mais que pessoal, política e 

filosófica, resvala para o ontológico, uma vez que é filho dum processo de luto; luto pessoal 

(por G.D.) e luto político. Talvez daí estar contaminado duma profunda sensibilidade à morte. 

Preciado refere no livro um texto seu, de que este livro derivaria, onde reflectiria sobre as 

razões pelas quais abandonou as políticas queer. Esse texto, a que teria chamado Anus Public, 

an interview with nobody, é por ela considerado insuficiente, mas é nele que se confronta com 

o principal problema actual, que ela identifica como sendo a desaparição progressiva do vivo 

(p. 119). Sobre o carácter indeterminado e radicalmente livre deste vivo nada mais é dito em 

Testo Junkie, a não ser a expressão vida crua (p. 46). No entanto, este vivo em desaparição 

não deve ser interpretado como um registo do ser não tecnológico mas sim como um registo 

dum vivo sufocado por um mau uso das tecnologias. Testo Junkie opta por ser uma crónica 

dessa desaparição, política snuff technopornopunk (p. 298), o registo do nosso caminho para a 

morte. Ora, snuff é o adjectivo usado para caracterizar filmes supostamente existentes que 

filmariam a morte ou homicídio de pessoas reais, sem qualquer efeito especial. Esta ideia é 

reforçada pontualmente ao longo do livro quando refere que homens e mulheres são o 

bioproduto dum sistema sexual esquizóide que tende para a autodestruição(p. 125); que 

vivemos com uma ética pós-cristã-liberal-punk cujo princípio é a reprodução compulsiva do 

ciclo excitação-frustação até à destruição total do ecossistema (p. 226); que a produção 

discursiva é parte dum processo mais vasto de materialização técnica da vida, materialização 

que caminha para a destruição de todas as espécies, suicídio planetário (p. 295); que o livro 

faz parte duma cartografia da extinção. O adjectivo punk refere-se provavelmente a este 

niilismo, mas também a alguma subversão quotidiana, aquela que permite transformar 

tecnologias de fechamento do vivo em tecnologias de proliferação do vivo. É um livro do sujeito 

morto-vivo, ou, conforme diz, dum sujeito cuja presença a si é  prostético-comatosa (p. 294), 

um sujeito que se vê e vive através dum conjunto de tecnologias e implantes políticos a que 

chamamos vida, cultura, civilização, e que, segundo Preciado, só a partir deles pode fazer a 

revolução. É o sujeito biotech, como oposto à vida crua (p. 46). 

Há portanto um regime de controlo ao qual é difícil escapar: é a sociedade de controlo de 

Deleuze e Guattari, a farmacopornografia (Burroughs+Bukowski), o controlo sexo-micro-

informático: shot (dose, injecção) e ejaculação politicamente programadas (p. 71). Se na 

sociedade disciplinar as tecnologias de subjectivação controlavam o corpo do exterior, estas 

tecnologias de hoje fazem parte do corpo, são corpo (micro-informáticas, farmacêuticas, 

audiovisuais ligeiras e de transmissão rápida), p. 74/5. E esta produção biopolítica não pára ao 

nível da cintura; ela retira aliás particular mais-valias da “cooperação masturbatória” (p. 35) dos 

sujeitos. Trata-se duma miniaturização, internalização e introversão reflexiva dos dispositivos 

de controlo. Estas tecnologias macias são corpo, acabam por se transformar em subjectividade 

(p. 75). Não é um poder que seja exterior ao corpo, é um poder que o corpo deseja, invasão 
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pela qual o corpo anseia, não abdicando no entanto de formas de auto-controlo e de auto-

exterminação (p. 162). 

Esta farmacopornografia é um regime postindustrial, global e mediático, que governa a 

subjectividade sexual nos seus modos moleculares (fármaco) e semiotécnicos (porno), p. 32, 

ou mediáticos. Este sistema teria raízes na sociedade científica e colonial do séc. XIX mas 

visível apenas após a II Grande Guerra. É um regime de poder que se teria tornado 

hegemónico (p. 132)
3
. Esta subjectividade farmacopornográfica é sexual porque se refere ao 

controlo daquilo que denomina de potentia gaudendi ou “força orgásmica”, que seria a potência 

(actual ou virtual) de excitação (total) de um corpo (conceito derivado da potência de agir ou 

força de existir de Espinoza, que vem do dynamis grego), p. 39. É aliás um conceito irmão do 

conceito de afecto, ele próprio conceptualizado por Espinoza e repensado por Deleuze. Esta 

potência é aquilo que encontramos em Testo Junkie de mais próximo da indeterminação do 

vivo. “A força orgásmica é a soma da potencialidade de excitação inerente a toda a molécula 

viva. A força orgásmica não procura resolução imediata, não aspira senão a desenrolar-se em 

todas as direcções e tempos, em direcção a tudo e a todos, em todos os lugares e a todo o 

momento. É uma força de transformação do mundo em prazer-com-ele. A potentia gaudendi 

reúne todas as forças somáticas e psíquicas, solicita todos os recursos bioquímicos e todas as 

estruturas da alma. (…) A potentia gaudendi existe exclusivamente como acontecimento, 

relação, prática, devir”, p. 39/40. No entanto, como já referimos, não é neste vivo indeterminado 

que o poder age (como diz que pensava Foucault) mas sim no tecnocorpo, um todo tecnovivo 

em conexão (e aqui afirma filiar-se em Haraway), uma criação concomitante do vivo e do 

tecnovivo. O regime farmacopornográfico é uma bioelectrónica da excitação global. 

Daqui deriva uma economia centrada nas tecnoafecções deste tecnovivo em que as 

matérias do processo produtivo são um complexo material e virtual que participa na produção 

dos estados de excitação, erecção, ejaculação, prazer, sentimento de auto-satisfação, de 

controlo omnipotente, e de destruição total, numa cadeia contínua de excitação-frustação. O 

que tem valor, capital, é o contacto virtual ou actual dos corpos, a excitação dos centros 

bioquímicos de produção hormonal, a produção e transmissão de afectos, a recepção dum 

impulso audiovisual, a conexão do neocortex com os vasos sanguíneos do pénis, do clítoris, da 

pele, a reacção dos centros de produção de endorfinas e de octocina, a resposta de prazer 

imediato ou diferido do metabolismo bioquímico a uma substância, etc (p. 243). Nesta nova era 

da economia política mundial o controlo, produção e intensificação dos afectos narcótico-

sexuais tornaram-se o modelo de todas as outras formas de produção (p. 38); é neste sentido 

que fala em hegemonia farmacopornográfica. A indústria farmacêutica e a indústria audiovisual 

são os dois pilares em que se apoia o biocapitalismo contemporâneo. “ (…) temporalização 

masturbatória da vida, estética virtual e halucinogénea do objecto vivo, arquitectura que 

transforma o espaço interior e exterior da cidade em interioridade e “junkspace” através de 

                                                 
3  Posteriormente Preciado defende que os regimes de poder coexistem em conflito: pré-disciplinar, 

disciplinar e farmacopornográfico. 
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dispositivos de autovigilância e de difusão ultra-rápida de informação, um modo contínuo de 

desejar e de resistir, de consumir e de destruir, de evoluir e de se auto-destruir”, p. 38/39. É a 

exploração capitalista da dimensão tóxica do prazer (satisfação frustante, p. 251). 

Podemos identificar aqui alguma desistência de pensar, de fazer, um vivo que resista ao 

tecnovivo farmacopornográfico, pois se esta potentia gaudendi ou capacidade de afecção é o 

modo de emergência do vivo, há que pensar de que forma se limita a emergência deste vivo ao 

considerar que nenhuma forma de excitação pode resistir a este modo carrossel/tóxico da 

excitação-frustação. Pois se é a própria autora que reconhece que esta capacidade de afecção 

não procura resolução imediata mas pode ser um contínuo devir, deveria questionar-se sobre 

como se pode sustentar este contínuo devir em prazer-com-o-mundo, como diz, em vez de 

presumir uma morte necessária. E aí poderíamos ter um agenciamento maquínico (no sentido 

de des-subjectivado) do mundo, uma visão budizante do vivo, ou, a manter alguma posição, 

transitória e retrospectiva, de sujeito, este seria um rizoma em que se cartografam vários 

agenciamentos, trabalhando sobre fluxos/intensidades materiais, sociais e semióticos, 

agenciamentos que esplanam, sem cumes ou fins exteriores, como afirmam Deleuze-Guattari
4
 

(Deleuze que Preciado apelida de anorgasmático, p. 351…), todas as suas dimensões 

possíveis, até imperceptivelmente quebrar numa linha de fuga desterritorializante. Neste 

funcionamento maquínico há uma forma de auto-afecção fundamental, uma forma de 

possibilitação da emergência, do vivo, a que se chama pensar, mais precisamente o trabalho 

de cartografar. 

Há de facto um momento no livro em que Preciado foge ao ciclo excitação-frustação (um 

ciclo orgasmático), mas não o pensa suficientemente: “A proximidade entre o sexo [com um 

amante quotidiano] e a filosofia acalma-me. São horas preciosas, numa solidão diáfana, uma 

paz abstracta. Um balanço, constituído de duas massas igualmente flutuantes, equilibra-se no 

meu cérebro; a leitura flui na direcção da escrita, e reciprocamente. Sem angústia”, p. 119. É o 

momento da criação e da estabilidade emocional, antes da dor do luto (que despoleta o livro). 

Curiosamente é também o momento em que escreve Anus Public, an interview with nobody (e 

note-se este “ninguém”; é o seu desejo a cartografar-se, a distender-se, a trabalhar-se). Talvez 

este corpo a trabalhar-se não anseie por mais invasões, nem por destruições, ao contrário do 

corpo em luto. O problema é que para Preciado não parece existir fim do processo de luto, ele 

é constitutivo do ser (mas num ser-para-a-morte que, em vez de aguçar o projecto, como em 

Heidegger, é pequena subversão quotidiana e desistência ontológica). É um amor carta de 

conexões (p. 351), mas também subjectividade planetária suicida biotech, o que nasce da 

“sede de sexo, sangue e testosterona” (p. 378, fim do livro), da vontade de potentia. E a título 

pessoal é também a morte quem dá sentido até à última página do livro: “V.D., a dama das 

letras negras francesas, é a minha futura viúva.”, p.378. 

                                                 
4  Mil Planaltos, Capitalismo e Esquizofrenia 2, Assírio e Alvim, Lisboa, 2007 
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Preciado reconhece que este capitalismo não produz “nada”, só a espécie, a produção 

biomédica da subjectividade (p. 48), no caso esta subjectividade tóxica. Esta ausência de 

produção, este fechamento do vivo, esta falta de trabalho de cartografização, esta sim é a 

grande morte. As grandes companhias não produzem nada, pretendem apenas ter o copyright 

dos biocódigos para que os possam gerir. Sexo, género e desejo são códigos vivos, semiótica 

incarnada, como tal partilhável sem que isso afecte a sua propriedade mas sim a multiplique. 

Sexo, excitação, exigência de erecção e de ejaculação estão então no centro da produção 

farmacopornográfica. O trabalho é sexo (p. 221). “A cidade moderna é um bordel.”, p. 230. O 

objecto do trabalho é excitar, meter em marcha o aparelho que regula o ciclo excitação-

frustação-excitação. O trabalho posfordista implica considerar três domínios habitualmente 

marginais: o consumo de drogas (toda a substância biologicamente activa que modifica o 

metabolismo), a produção, circulação e consumo dos materiais audiovisuais pornográficos 

(capaz de modificar a sensibilidade e produção de fluxos, de despoletar ciclos de excitação-

frustação, de produzir prazer psico-somático, de capturar o corpo), o trabalho sexual (a potentia 

gaudendi é mercadoria). Todos os três são próteses da subjectividade da economia 

toxicopornográfica geral (p. 222). 

Quem são os grandes explorados deste sistema capitalista farmacopornográfico? Sendo o 

principal objectivo do trabalho hoje excitar, manter a erecção, há que confortar o sentimento de 

omnipotência do consumidor heteromacho – trata-se duma economia da ejaculação (General 

Sex, p. 256). Assistimos então a uma pornificação do trabalho (e não feminização), p. 233; os 

trabalhadores pauperizados/precários são os sexuais. A pressuposta gratuitidade do trabalho 

sexual e de reprodução continua a ser um encargo das mulheres. Os corpos dos trabalhadores 

farmacopornográficos são marcados como “femininos” e “racializados”. A sua condição comum 

não é serem biomulheres mas sim serem penetráveis (pelo capital), de suscitarem ejaculação 

ao melhor preço possível; são o “ânus global” (p. 250), sendo que os brancos ocidentais são os 

penetradores universais. Estas subjectividades anais, próteses masturbatórias, lutam pela sua 

autodeterminação enquanto corpos tecnovivos capazes de prazer (p. 250). Como afirmou 

Puar
5
 recentemente, muito mais do que discriminação de género, de orientação sexual, de 

raça, o que está em causa é uma divisão entre corpos capazes e com oportunidades de 

capacitação, e corpos representados como incapazes, precarizados, em morte lenta, ao 

serviço da capacitação dos outros. 

Neste contexto farmacopornográfico “a guerra (forma extrema do complexo porno-narco-

prisão) não é exterior à economia de produção e consumo em tempos de “paz”, mas 

laboratório privilegiado de experimentação à escala global de drogas duras, violações 

colectivas, serviços sexuais obrigatórios não remunerados, e programas de exterminação 

tecnobiopolíticos.”, p. 265. 

                                                 

5  Ecologies of Sex, Sensation, and Slow Death, 

http://www.socialtextjournal.org/periscope/2010/11/ecologies-of-sex-sensation-and-slow-death.php, 
consultado em 20 de Novembro de 2010. 

http://www.socialtextjournal.org/periscope/2010/11/ecologies-of-sex-sensation-and-slow-death.php
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Dentro deste quadro limitado, como resistir? Preciado considera que há um feminismo que 

nos pode salvar, um que desaloja a hegemonia farmacopornográfica (p. 78), um feminismo 

molecular e pós-pornográfico, um feminismo contra o feminismo de Estado (o que aceitou a 

gestão farmacopornográfica do corpo como etapa de libertação sexual; o que confiou a gestão 

das representações pornográficas e do mercado de prostituição ao Estado, resultando na 

exigência da abolição da prostituição e da penalização da pornografia; o que pactuou com o 

dualismo de género farmacopornográfico). É necessário reapropriarmo-nos das gramáticas e 

das técnicas de que o feminismo liberal nos espoliou para uma nova revolução 

farmacopornográfica (p. 182). 

O regime farmacopornográfico da sexualidade não pode funcionar sem a circulação duma 

enorme quantidade de fluxos semiotécnicos: de hormonas, de silicone, digitais, textuais, de 

representações – um tráfico de biocódigos de género (p. 103). A democratização dos corpos 

depende então da participação nos/ acesso aos biocódigos, à sua circulação e interpretação. 

Estes múltiplos biocódigos são normativos, mas também de resistência, e outros ainda lugares 

possíveis de invenção de subjectividade. O acesso aos biocódigos implica interrogar a 

dimensão semio-técnica da produção performativa, levar o performativo ao corpo, aos fluídos. 

Trata-se de micropolíticas do género ou queer que se traduzem na experimentação, 

intoxicação voluntária, mutação (p. 311). Esta experimentação deve ser experimentação 

colectiva, uma partilha de práticas corporais, de novos modos de vida e cohabitações (p. 295). 

Mas, apesar de colectivo, este é um feminismo pornopunk que segue o princípio autocobaia 

(Sloterdijk), um feminismo de autoteoria, experimentação de si, autotecnopenetração (p. 299). 

Os corpos e as tramas farmacopornográficas que os constituem são laboratórios políticos 

(efeitos de processos de sujeição mas também espaços possíveis de agenciamentos críticos e 

resistência à normalização) através dos quais se pode fazer uma prática política corporal 

situada e responsável. O princípio da auto-cobaia é a recusa da endoutrinação moral das 

políticas feministas, queer e da sida; trata-se de desenvolver micropolíticas de género, sexo e 

sexualidade baseadas nas práticas de auto-experimentação (mais que representação) 

intencionais que se definem pela sua capacidade de resistir à norma, de criar novos planos de 

acção e, também e de novo, de subjectivação. Afirma procurar técnicas identitárias que serão 

uma disciplina da alma, substituindo os Exercícios de Stº Inácio de Loyola (p. 312). Ora, os 

exercícios inacianos são um conjunto de acções espirituais, de auto-afecções, que decorrem 

num determinado período de tempo e que têm como objectivo afastar a alma das afecções 

desordenadas e orientá-la para a união amorosa com Deus. Testo Junkie é o diário duma auto-

afecção através da auto-experimentação corporal  num período de tempo igualmente 

circunscrito e com o fim de inventar novas subjectividades. Já Espinoza referia que só as auto-

afecções são acções e não paixões, enquanto resultantes da nossa natureza e não do exterior. 

A estética feminista pósporno, implica então a resignificação crítica dos códigos normativos 

considerados pelo feminismo tradicional como impróprios para a feminilidade. As referências, 

diz, estão nos filmes de horror, na literatura gótica, os sex toys, vampiros e monstros, os filmes 
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porno, a manga, as divindades pagãs, os cyborgs, a música punk, a performance em espaço 

público, o sexo com as máquinas, os ícones anarco-feministas com Riot Grrrl, as paródias 

lésbicas ultrasexuais da masculinidade drag king, os ídolos trans (p. 290). Trata-se de inventar 

outras formas públicas, partilhadas, colectivas e copyleft da sexualidade que transbordam do 

quadro estreito da representação pornográfica dominante (p. 220). A iniciadora teria sido 

Sprinkle em 90 com a póspornografia – uma crítica dos códigos de visibilidade da medicina e 

da pornografia tradicional. Com outros póspornógrafos investiram numa estratégia estética e 

política de inversão epistemológica, cujo denominador comum é um deslocamento radical do 

sujeito de enunciação pornográfica, tornando-o sujeito da representação, pondo assim em 

questão os códigos (estéticos, políticos, narrativos) que tornam visíveis os corpos e suas 

práticas sexuais, a rigidez das modalidades de relação sexual e das relações de género (p. 

220). 

Os ateliers drag king são terapias políticas que pertencem a um conjunto de técnicas de 

reprogramação e de cuidado psicopolítico a que chama queeranálise (p. 323). O género não é 

mera psicologia, são efeitos traumáticos violentos dum sistema biopolítico (p. 324). Há que 

interpretar esse dano psicopolítico e ousar a metamorfose através de novos mitos. A 

queeranálise reclama-se de todas as críticas das retóricas de género, de sexo, raça e classe 

das várias técnicas psicoterapêuticas, assim como da livre reapropriação dos biocódigos 

(discursivos, endocrinológicos, visuais,etc) de produção da subjectividade. São exemplos de 

exercícios de reprogramação de género: gestão da dependência económica e da dependência 

face a substâncias psicotrópicas e afectivas; gestão do território; gestão do prazer sexual; 

disponibilidade dos orifícios potencialmente penetráveis do corpo do outro; privatização dos 

seus próprios orifícios (especialmente o ânus); des-subjectivação afectiva e comunicativa; 

opacidade performativa (ocultar a construção do género); indução de produção bioquímica por 

exposição sensorial; compensação prostético-mítica (quanto maior o dildo maior o índice 

simbólico-técnico de penetração, e portanto maior a fractura na subjectividade do outro), p. 

327. É um alargamento da godotectónica
6
 de Manifeste contra-sexuel a técnicas bio-invasivas 

e sociais. 

Portanto, quanto ao género, se é possível falar em performance, trata-se duma repetição 

coerciva dos biocódigos (o biodrag, p. 154), uma produção das ficções de masculinidade e 

feminilidade. As hormonas são ficções sexopolíticas, metáforas tecnovivas, que podem formar 

organismos políticos vastos, como instituições médico-legais, Estados-nação ou redes globais 

de circulação de capital (p. 155). A estratégia de resistência é uma de gendercopylef, uma 

micropolítica das células que procura pontos de fuga ao controlo estatal dos fluxos (hormonas, 

esperma, sangue, órgãos) e dos códigos (nomes, imagens, etc), e também à privatização e 

comercialização das tecnologias de produção e modificação do género e do sexo pelas 

                                                 
6  Novas gramáticas sexuais, Anabela Rocha, 

http://zonaqueer.no.sapo.pt/novas_gramaticas_sexuais.htm , consultado em 16 Novembro 
2010 (apresentado em Dezembro de 2005 em colóquio organizado pela Não Te Prives, 
Coimbra). 

http://zonaqueer.no.sapo.pt/novas_gramaticas_sexuais.htm
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multinancionais farmacopornográficas. O objectivo final é lutar contra a privatização do corpo e 

a redução da potentia gaudendi a força de trabalho, marca registada, copyright e biocódigo 

fechado. Ao piratear hormonas, textos, saberes, práticas, códigos, prazeres, fluxos transforma-

se o corpo da multitude em arquivo político aberto (p. 340). 

Preciado afirma que a subjectividade política nasce quando o sujeito não se reconhece na 

representação – o des-reconhecimento, a des-identificação são condições de emergência do 

político como possibilidade de transformação da realidade (p. 347). No entanto, o facto de 

tratar aqui de auto-experimentação com biocódigos não a impede de reclamar 

continuadamente uma política da representação subjectiva porque defende que a 

subjectividade é um processo descontínuo (p. 12) de contrução e desconstrução através 

(atravessado por?) de reflexões filosóficas, administração de biocódigos e registo de práticas 

sexuais, provavelmente mais um agenciamento que uma vontade. Daí afirmar que as 

subjectividades são tóxico-pornográficas: definem-se pelas substâncias que dominam o seu 

metabolismo, pelas próteses cibernéticas que lhes permitem agir, pelos desejos 

farmacopornográficos que orientam a sua acção. Não há sujeitos soberanos e dominados; há 

sujeitos cocaína, prozac, sujeitos heterovaginais, dupla-penetração, etc (p. 33). Mas também 

sujeitos-outros, sujeitos em que vivem outros, corpos e textos outros, como por exemplo o 

sujeito Preciado-G.D., primeira auto-experimentação/enunciação do livro. O acrescento dos 

biocódigos às restantes linhas de intensidade representa um upgrade tecnológico: duma 

identidade transgénero low-tech (p. 16) para uma high-tech. Da transitividade das inscrições 

corporais dos significantes dominantes em Manifeste contra-sexuel
7
 para a transitividade dos 

tecnobiofluxos. A forma desorganizada, assistemática, como os capítulos deste ensaio se vão 

sucedendo são o cartografar desse agenciamento. De notar que Preciado reconhece que não 

basta a auto-experimentação, é fundamental escrevê-la: “Não falo com ninguém, não faço 

nada senão escrever. Como se só a escrita pudesse ser o testemunho fiável deste processo” 

(p. 52). Talvez fosse mais correcto dizer que a escrita, a enunciação, é também este processo, 

ou seja, como afirmam Deleuze-Guattari não há separação entre os regimes de signos e os 

seus objectos. A auto-experimentação tem de ser sempre uma auto-regeneração enunciativa, 

caso contrário apenas repete. O tecnocorpo é ainda e sempre um corpo-sujeito falante (p. 21 

de Manifeste contra-sexuel). 

Na cartografização desta subjectividade high-tech Preciado escolhe deixar-se levar por uma 

intensidade em particular, a do sujeito-testosterona. As hormonas sexuais são biocódigos livres 

e abertos cujo uso não deve ser regulamentado pelo Estado nem confiscado pelas companhias 

farmacêuticas (p. 51), elas devem ser objecto da auto-experimentação de genderhackers. As 

enunciações associadas a esta intensidade são problemáticas, e nem sempre 

problematizadas. Logo na p. 21 é-lhe associada uma “impressão de força”, um “sentimento de 

                                                 
7  Novas gramáticas sexuais, Anabela Rocha, 

http://zonaqueer.no.sapo.pt/novas_gramaticas_sexuais.htm , consultado em 16 Novembro 
2010 (apresentado em Dezembro de 2005 em colóquio organizado pela Não Te Prives, 
Coimbra). 
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estar em adequação com o ritmo da cidade”, um “O meu corpo está presente a si-mesmo”. Mas 

também um “Que fazer de todos os anos em que me defini como feminista?”. 

Outros agenciamentos enunciativos são postos em marcha: na p. 53 um diagrama da 

estrutura química da testosterona; na p. 54/5 a descrição técnica do medicamento testosterona; 

na p. 56 uma linha de fuga: “(...) masculinidade e feminilidade são ficções médicas definidas 

retroactivamente e em relação à molécula com a qual são tratadas.” 

As relações problemáticas da testosterona à masculinidade, a forma como são duas 

intensidades que tendem a acelerar em conjunto, são um exemplo do autofeed-back da 

tecnociência contemporânea (p. 33), que cria simultaneamente as duas intensidades, sem que 

se perceba o que vem primeiro. Esta tecnociência cria a prótese e a natureza, o artefacto como 

natureza (p. 33). Mas não deixa de referir que também a arte, a filosofia, a literatura e o 

activismo têm este poder performativo de funcionar como contra-laboratórios (p. 33), também 

sendo tecnologias portanto. 

No entanto, a forma como esta experiência enunciadora vai criando a testosterona e seus 

efeitos, um determinado sexdesign (p.34), nem sempre é suficientemente crítica da sua relação 

com os discursos que fazem da masculinidade um lugar de dominação. Por exemplo na p. 

127/128 diz-se: “ A testosterona não modifica radicalmente a percepção da realidade, nem o 

sentido de identidade (…). No entanto, elas [as microdoses de testosterona] produzem 

mudanças subtis mas determinantes nos meus afectos, na percepção interna do meu próprio 

corpo, na excitação sexual, no meu odor corporal, na resistência à fadiga”. Note-se como são 

tudo enunciados positivos quando, nesta fase do livro, já há conhecimento de efeitos negativos 

da testosterona. E continua, de forma mais crítica: “A testosterona não é a masculinidade. 

Nada permite afirmar que os efeitos produzidos pela testosterona são masculinos. A única 

coisa que podemos dizer é que até ao momento eles foram na sua maioria propriedade 

exclusiva dos biohomens. A masculinidade não é senão um dos possíveis subprodutos 

políticos (e não biológicos) da testosterona. Não é nem o único, nem, a longo prazo, aquele 

que será socialmente dominante.”, p. 128. Este enunciado é reforçado na p. 148 com: “A partir 

dos anos 30, a classificação hormonal torna-se mais complexa: torna-se claro pela primeira vez 

que não há hormonas específicas de um sexo ou de outro, mas que todos os corpos produzem 

tanto estrogéneos como testosterona, residindo a diferença na quantidade variável desta 

produção. No entanto, a terminologia e a utilização técnica das hormonas masculinas e 

femininas permanece idêntica.” Também na p. 173 assistimos de novo à apropriação da 

testosterona por uma só parte da população: “Este comité [da Federal Drug Administration] 

considerou que “apesar dos resultados prometedores desta substância [testosterona] para 

melhorar a vida sexual das pacientes [diagnosticadas com Desordem do Desejo Sexual 

Hipoactiva], a sua utilização não parece justificada”.” Preciado denuncia um caos 

epistemológico (p. 177) em que a confusão criada por resultados contraditórios em diversos 

estudos justifica uma intervenção tecno-política que continua a restringir o acesso da 
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testosterona às mulheres pois teme-se uma virilização semio-técnica da população feminina 

pois que a testosterona confunde a descodificação visual e auditiva do género ao fazer 

aumentar a pilosidade facial e ao mudar a voz, sendo que estes são os significantes culturais 

de género dominantes no Ocidente, e não os genitais (p. 178). 

A versão mais celebratória, simplista e determinista da apropriação da testosterona pelas 

biomulheres acontece na página 188: “Poder-raparigas-orgasmos-adrenalina-luxo-

reconhecimento social-sucesso-glucose-aceitação familiar-inclusão-potência-tensão-

camaradagem-ascenão económica. Eis, no espaço de seis meses, a mais valia política obtida 

por uma biomulher pela ingestão da testosterona.” Esta celebração é levemente mitigada por 

“(...) cancro (…) e calvíce (um mal menor, que podemos compensar com uma prótese).”, p. 

188, e tem o seu apogeu na seguinte hipótese: “E se as biomulheres ditas “heterosexuais” 

procurassem roçar-se nos homens (bio ou techno) para obterem a sua dose de testosterona no 

suor do seu parceiro?”, p. 189. 

Finalmente na p. 347 considera que o que está realmente em causa é uma experiência de 

des-identificação: não se reconhece nem com T., nem sem T. E afirma que esta é a condição 

da emergência do político enquanto potencial de transformação da realidade. Já na p. 346 

tinha referido que se tinha tratado de adquirir “(...) uma certa imunidade política de género. (…) 

saber que é possível tornar-se a espécie dominante.” Ao modificar as condições de 

possibilidade, de emergência, modificar o real político. E ainda, e acima de tudo, uma nova 

proposta de trabalho crítico, uma tecnocrítica, ou seja, ir além do trabalho discursivo reflexivo 

da teoria crítica, das tecnologias discursivas, e exercitar uma crítica que experimenta 

possibilidades de desvio e proliferação de aspectos tecnonaturais do sujeito descontínuo. 

Há no entanto, na testotecnocrítica uma dicotomia muito forte que permanece. Veja-se o 

exemplo da p. 90: “Ela leva-me ao Terrasse Hotel para fazer de mim a sua puta. Estou 

completamente fodida pela testosterona. Experimento, espectadora do meu próprio corpo, a 

abertura de novos centros celulares de recepção da excitação, da agressividade, da força. Mas 

não é um estado permanente. A fraqueza pode atacar-me não importa quando: posso de novo 

sentir-me enamorada, frágil, e isto como uma simples certeza somática, sem ter necessidade 

de me contar histórias.” E ainda: “A arrogância da testosterona dobra-se perante o afecto puro. 

Parto com ela. (…) Lembro-me de dias incrivelmente felizes. (…) mas tudo pode balançar 

duma hora para a outra. Tudo muda definitivamente quando me anuncia que se suicidará aos 

quarenta anos.”, p. 208. E também: Quando ela me rejeita, sinto uma subida do estrogéneo, 

percebo que posso chorar a qualquer momento. Mas seguro-me, para não ter o ar duma besta 

amorosa. Debaixo da minha pele, o monstro do programa cultural feminino revela-se: o meu 

corpo foi desenhado para produzir afectos de mulher, para sofrer como uma mulher, para amar 

como uma mulher. A testosterona não chega para modificar este filtro sensorial. Foda-se a 

Beauvoir. Foda-se o feminismo. Foda-se o amor.”, p. 278. Esta oposição da força 

testosterónica à fraqueza amorosa é uma constante no texto e reflecte em impotência crítica a 
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imaturidade emocional de Preciado (ou apenas as dificuldades do seu processo de luto?), pois 

sistematicamente a dependência relacional amorosa é representada como fraqueza, e 

feminina, e a indiferença emocional como força, e masculina. É uma “programação de género” 

(p. 105) que não consegue desconstruir, apesar dum programa de resistência que enuncia 

como treino viril (p. 278), uma decapitação (p. 375) molecular e não filosófica. É talvez nestes 

sentido que Butler refere numa entrevista
8
 que Testo Junkie pode ser lido como uma fantasia 

de omnipotência, ou seja, um desejo de não dependência. No entanto, sob um ponto de vista 

mais filosófico e menos pessoal, acaba por ser uma caricatura da omnipotência o que nos dá o 

sujeito testo-Preciado pois esta tem no reverso a dor do luto e o tecnomicroprotesto contra a 

desaparição progressiva do vivo. 
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