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RESUMO 
Este artigo pretende mapear o contexto político em que as ações artísticas micropolíticas se inserem 
no contexto da sociedade pós-moderna. Passando pela conceitualização de macropolítica e 
micropolítica, sua simbiose e a relação dos dois aspectos na política. Situando historicamente o 
objeto desse artigo, o texto passa por uma contextualização da sociedade em que vivemos, dita 
pós-moderna e de como a arte contemporânea se insere nesse contexto. Em seguida esse texto 
discorre sobre as especificidades da arte queer dentro dessas ações micropolíticas, se valendo do 
conceito de contrassexualidade proposto por Beatriz Preciado, para identificar ações micropolíticas 
que constituem não só uma forma de resistência a um determinado status quo, mas também 
identificar ações que, dentro do contexto pós-moderno toquem no que há de sensível a ser 
discutido. 
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ABSTRACT  
This paper seeks to map the politic context in that artistic micropolitical actions it inserts in 
the context of the post-modern society. Passing through conceptualization of the 
macropolical and micropolitical, it symbiosis and the connection of these two aspects in 
politics. Historically locating the object of this paper, the text pass through a 
conceptualization of the society which we live, said post-modern and how contemporary art 
inserts in this context. Then, this paper talks about specificities of the queer art in this 
micropolitical actions, supporting by de concept of countersexuality proposed by Beatriz 
Preciado, to identify micropolitical actions which constitutes, not only one form of resistance 
to a determinate status quo, but to identify actions that, inside the post-modern context reach 
in the sensitive to be discussed. 
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Arte na sociedade Pós-moderna 

A arte atravessou vários períodos históricos e existe desde que o ser humano sentiu 

a necessidade de se representar através da imagem. A expressão artística sempre 

foi ligada à imagem, ao belo, ao útil. A principal ruptura artística foi a da arte com a 

imagem. O advento da fotografia levou a imagem para a era da reprodução e levou 

ao questionamento sobre arte como imitação da natureza. A crise da imagem levou 

a ação pictórica para outro patamar com os problemas da imagem trazidos pelas 

vanguardas do século XX. Novos modos de fazer e de entender a expressão 

pictórica se desenvolveram. A imagem como obra de arte obviamente não morreu, 

mas foi ressignificada durante meio século até o aparecimento do Dadá, da antiarte, 

de toda uma desconstrução, questionamento e ruptura com o fazer artístico 

tradicional dando gênese a muitas características que constituem a arte 

contemporânea. A partir disso se desenvolvem no pós-guerra novos modos de fazer 

artístico: o campo expandido das artes, a hibridização, a arte conceitual que 

constituem a arte contemporânea. Contemporânea porque é a arte do nosso tempo, 

mas também porque é a arte que se faz nesse tempo específico, o tempo de 

rupturas, de incertezas e do sentimento de impotência diante do comportamento 

destrutivo da própria humanidade. 

 

A ação micropolítica 

A política permeia todas as nossas relações. São relações que estabelecemos uns 

com os outros em rede, formando sociedades. É importante salientar que apesar de 

serem conceitos distintos macropolítica e micropolítica pertencem ao mesmo 

conjunto, ou seja, tudo é político, mas toda política é ao mesmo tempo macropolítica 

e micropolítica (DELEUZE, GUATTARI. 1996, p. 83). Grosso modo, macropolítica é 

essa relação mais abrangente, cristalizada que se personifica nas grandes 

corporações, mídia de massa, Estado, leis, ou seja, o poder legitimador. 

Principalmente qualquer modelo macropolítico pensa e age a partir do coletivo, 

tendendo a ignorar individualidades numa perspectiva de homogeneização de um 

todo. O capitalismo é um exemplo desse modelo, estamos sobre a égide dele, e 

obviamente, ele não resolve todos os problemas do mundo. O capitalismo é em sua 

quintessência excludente, seja pela meritocracia, seja pelos privilégios de alguns 
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grupos. Nesse sentido, outro modelo macropolítico se desenvolveu para fazer 

oposição ao capitalismo, o comunismo. Este se expressa num modelo de sociedade 

em que os modos de produção são controlados e pertencem ao estado, tudo o que 

se produz é de todos. Os embates entre as nações partidárias desses dois modelos 

originaram guerras violentas e regimes terríveis que mostraram ao mundo a 

necessidade da criação do que conhecemos hoje por direitos humanos.  

Nesse contexto, um ponto nos chama a atenção, tanto o modelo de sociedade 

capitalista e comunista perseguiram ativamente minorias que consideravam indignas 

daquele modelo de sociedade. No caso do regime Nazista, a saber, judeus, negros, 

homossexuais e qualquer outro indivíduo fora desses modelos considerados ideais. 

É possível perceber nas pinturas (fig. 1) desses regimes, o estabelecimento de um 

modelo de indivíduo.  

 

Figura1: Adolf Wissel (1894-1973) 

Kahlenberger Bauernfamilie (A família camponesa de Kahlenberg), 1939 

Óleo sobre tela 
Museu de História Alemã, Berlin.  

 

Na figura 1 percebemos o estabelecimento de um modelo utilizando a imagem, a 

obra de arte. Neste em específico, vemos uma família ariana de camponeses 
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sentados à mesa a fazer atividades com os filhos. A figura do camponês evoca a 

imagem da massa, da maioria da população, dos trabalhadores tendo um grande 

apelo visual na população. Esta imagem nos apresenta um modelo de família 

branco, heterossexual, patriarcal e reprodutivo. Se essa imagem junto a outras, 

unificada e significada pelo discurso do modelo nazista se naturaliza no inconsciente 

coletivo do povo ela se torna um paradigma difícil de ser desconstruído. Qualquer 

indivíduo fora desses padrões sofrerá as sanções violentas desse Estado, elas 

serão as minorias, e mesmo que não sejam em número, tornam-se minorias em 

objetivo. Ou seja, o sistema precisa exterminar esse outro, o diferente, o que ele 

mesmo excluiu.  

Ambos os expoentes dos modelos aqui mencionados se constituem em estados 

totalitários. Estes constituem uma perspectiva macropolítica, no sentido de que 

possuem um modo de agir que abarca o coletivo, a massa. Todavia, essas massas 

contêm indivíduos que possuem anseios, desejos, experiências que só concernem a 

eles, ou seja, a macropolítica contém a micropolítica e vice-versa. Nessa relação de 

troca constante, quase simbiótica, é importante saber o que macropolítica e 

micropolítica pretendem. Contudo é importante que se tenha uma visão do todo, 

como nos mostra o pensamento de DELEUZE e GUATTARI: 

O conceito de Estado totalitário só vale para uma escala macro 
política, para uma segmentaridade dura e para um modo especial de 
totalização e centralização. Mas o fascismo é inseparável de focos 
moleculares, que pululam e saltam de um ponto a outro em 
interação, antes de ressoarem todos juntos no Estado nacional-
socialista (DELEUZE, GUATTARI, 1996, p. 84). 

Para entendermos o conceito de micropolítica é importante que se pense antes nele 

não como algo isolado, mas que ocorre juntamente com os processos 

macropolíticos. Vimos que o Nazismo produziu suas próprias vítimas quando 

estabeleceu esse modelo. Tanto os correligionários desse modelo quanto os 

excluídos integram em sua massa questões de resistência e adesão. De um lado os 

que aderiram a esse tipo de movimento alimentaram o grande fascismo, mas para 

alimentá-lo tiveram que exprimir o pequeno fascismo em cada um deles, o que é 

particular, e que se manifesta nos mais intrínsecos aspectos da vida: o ódio, a 

exclusão, a autodestruição. Do outro lado, os indivíduos resistem ao que está sendo 
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imposto, por diversas razões. É essa particularidade da política que se tornará 

importante para o desenvolvimento desse texto.  

Essa resistência, relação entre os excluídos, e indo mais além, a busca por uma 

individualidade em meio a um modelo de massificação pode ser entendida como 

uma ação micropolítica. Logo, a ação micropolítica é aquela que não pretende 

mudar ou criar modelos de existência, mas sim de ser pontual criando modelos de 

livre adesão que não se pretende homogeneizar. A ação micropolítica representa 

geralmente um modo muito particular de ver o ambiente que cerca o indivíduo, e 

esse modo de ver importa.  

A ação micropolítica pode, em maior ou menor grau, marcar uma resistência, que 

parte de um grupo muito pequeno ou de um indivíduo. A mensagem dessa ação 

pode ser compartilhada por uma quantidade grande de pessoas, mas a ação 

micropolítica é pontual no tempo e pequena no espaço. Trazendo a discussão para 

o tema deste artigo, a micropolítica nas artes é uma expressão/ação de resistência 

que utiliza a linguagem estética para atingir o sensível na política.  

 

Arte na Modernidade e Pós-modernidade 

A prática artística na contemporaneidade está pautada no que alguns autores 

chamam de pós-modernidade. Faz-se necessário aqui deixar claro o que caracteriza 

a modernidade e a pós-modernidade, uma vez que as correlações entre os dois 

conceitos de tempos históricos são essenciais para a compreensão de ambos.  

Primeiro é importante apoiar-se em torno do conceito de verdade. Porque vivemos 

em uma sociedade que em grande parte marcha “ao compasso da verdade” – ou 

seja, que produz e faz circular discursos que funcionam como verdade, que passam 

por um tal e que detêm por este motivo poderes específicos (FOUCAULT, 1979, p 

128). A nossa sociedade sempre viveu em função desses discursos legitimados 

como verdadeiros. O que muda nos tempos históricos é a forma de legitimação. 

Antes do período histórico compreendido como iluminismo a legitimação da verdade 

ficava por conta, sobretudo, da igreja. Nas sociedades antigas, como o Egito os 

discursos de verdade eram legitimados tanto pela religião quanto pelos saberes 
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empíricos. Na Grécia antiga com o nascimento da filosofia ocidental o discurso de 

verdade era baseado na razão, somos herdeiros dessa operação de legitimação. 

Contudo, não interessa aqui fazer um apanhado histórico completo de como a 

verdade se legitima. Interessa mostrar que a sociedade se organiza em torno do 

discurso legitimado, a diferença está no modo como essa legitimação opera.  

Entendo historicamente que o positivismo e a produção de verdades baseadas no 

rigor empírico foram catalizadores do projeto moderno. Um projeto de 

desenvolvimento irrefreável, que traria à toda humanidade o encerramento de todas 

as suas mazelas econômicas, sociais e políticas. O projeto moderno de 

desenvolvimento apostava tudo no rigor científico, na produção técnica proveniente 

das revoluções industriais, contudo o resultado de todo o progresso, avanço técnico, 

aliado à cobiça imperialista, ressentimentos nacionalistas, e principalmente, sem o 

desenvolvimento de um conhecimento humano desapegado dos princípios 

positivistas em voga na época; foram duas guerras mundiais que quase destruíram o 

mundo.  

Foi com esse sentimento de destruição, esse desapontamento com o progresso, 

dessa falência do projeto moderno que caminhamos para a pós-modernidade. Aqui, 

não se deve dizer que a história se resume à passagem de tempos sucessivos, as 

práticas e os modos de produção de verdade modernos ainda coexistem com essa 

consciência de perda que caracterizam o ambiente pós-moderno.  

O pós-moderno tem na verdade sempre certa dúvida. O sentimento coletivo que 

aflige o pós-guerra é determinado por esse questionamento e a cautela para que as 

tragédias modernas não se repitam. Convivemos nesses tempos com a incerteza, 

com uma angústia herdada dessa mesma tragédia moderna. Ao invés do triunfo do 

pensamento verdadeiro da razão, da claridade que invade para sempre o universo, o 

que se descobre é uma predominância invencível das trevas. Situação angustiada: a 

falha da vigília determina a invasão do irracional (COLI, 1996, p 310).  

Quanto à verdade, podemos dizer que ela é afetada por essa incerteza. Nos campos 

de legitimação do conhecimento do saber entende-se a modernidade como 

produtora de verdades incontestáveis. Numa perspectiva pós-moderna, por sua vez, 
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o termo saber não se entende apenas, é claro um conjunto de enunciados 

denotativos; [...] trata-se então de uma competência que excede a determinação e a 

aplicação do critério único de verdade (LYOTARD, 1988, p 36). Ou seja, a verdade 

na pós-modernidade não é única, existem várias narrativas que podem ser 

legitimadas ou não, uma profusão de verdades.  

Nesse contexto, a arte contemporânea está inserida nesse sentimento de incerteza 

e de busca por diversas narrativas. Existem diversas questões concernentes à arte 

contemporânea, como a perda da aura da obra de arte (BENJAMIN, 1955), a 

inserção e supervalorização da linguagem conceitual em relação à técnica, o modo 

como se distribuem em redes de comunicação (CAUQUELIN, 2005). O que 

interessa numa ação micropolítica, e onde ela se situa, é a relação da arte 

contemporânea com o sensível, a política. Não de uma arte que pretende mudar o 

mundo, que se pretende vanguardista, e sim uma arte que cutuca as feridas do 

paradoxo em que vivemos. Que utiliza as estruturas de poder para subverter uma 

lógica num pequeno nível, sobre determinado assunto específico afim de criar 

realidades outras que tornam visíveis as realidades existentes, ou seja, perturbe e 

questione o poder e a verdade moderna através do sensível.  

Para Ranciére (2005) a modernidade se caracteriza por um regime estético. Ou seja, 

ele afirma que a passagem para o pós-moderno nas artes é marcada pelo sensível, 

e não mais pela mimese da natureza. A crise da imagem, da representatividade deu 

lugar a um regime estético do sensível em que, o estado estético é pura suspensão, 

momento em qual forma é experimentada por si mesma (RANCIÉRE, 2005, p 34). 

Neste regime estético do sensível a micropolítica na prática artística da 

contemporaneidade, tem o objetivo de fazer visível o invisível, subvertendo o poder 

sobre o corpo, o contrato sexual e o sistema de gênero binário heterocentrado, 

conforme escreve o autor sobre a arte que é política:  

Ela é política (a arte) enquanto recorta um determinado espaço ou 
um determinado tempo, enquanto os objetos com os quais ela povoa 
este espaço ou o ritmo que ela confere a esse tempo determinam 
uma forma de experiência específica, em conformidade ou em 
ruptura com outras:  uma forma específica de visibilidade, uma 
modificação das relações entre formas sensíveis e regimes de 
significação, velocidades específicas, mas também e antes de mais 
nada formas de reunião ou de solidão (RANCIÉRE, 2010, p 46). 
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A ação micropolítica se dá quando ela rearranja realidades distintas. A arte 

contemporânea inserida na pós-modernidade está marcada pelas intensas disputas 

de narrativas conflitantes ou concordantes. E esse fazer artístico se dá muito mais 

pela capacidade de afetar o sensível do que do objeto em si. Mesmo que exista, o 

objeto não se esgota em si mesmo. A obra de arte na contemporaneidade é, acima 

de tudo, a herança da Antiarte Duchampiana: Duchamp rompe com a prática 

estética da pintura: ele se declara ‘antiartista’. E aí começa a aventura 

(CAUQUELIN, 2005, p 92). Essa ação representa a ruptura com tudo o que é 

moderno, com os modos de representação, e com o projeto desenvolvimentista 

moderno. Ainda vivemos essa ruptura iniciada por Duchamp, ainda vivemos a 

antiarte porque o potencial da emancipação da obra se encontra inteiramente na sua 

ociosidade, isto é, no seu distanciamento com relação a todo “trabalho” social, a 

toda participação em uma obra de transformação militante ou em toda tarefa de 

embelezamento comercial e da vida alienada (RANCIÉRE, 2010, p 51).  

Arte contemporânea e Arte Queer.  

Diante de todo o contexto desenvolvido até aqui a arte queer é expoente dessa 

produção artística na pós-modernidade.  

Vivemos em uma sociedade que se rendeu a um contrato sexual. Esse contrato 

sexual é a naturalização de práticas históricas de reiteração que constroem gênero e 

sexualidade. O contrato sexual está ligado a produtividade humana dentro de uma 

sociedade capitalista e exclui todas as formas de sexualidade e gênero que não 

sejam adequadas à reprodução humana.  

Beatriz Preciado (2004) concebe o modelo de sociedade contrassexual. Um modelo 

em que a contrassexualidade joga sobre duas temporalidades (PRECIADO, 2004, p. 

24). É um processo que está em curso e que objetiva descontruir as bases desse 

contrato sexual e fazer evidente esse mundo de dispositivos aprisionadores em que 

vivemos.  

A maneira mais conveniente de entender esse processo é através do ânus. Ele está 

excluído de tudo, é dos nossos órgãos o mais abjeto, o que é indigno de ser 
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mencionado em diálogos educados. Uma vez que na sociedade heterocentrada o 

sexo é:  

Uma tecnologia de dominação heterossocial que reduz o corpo a 
zonas erógenas em função de uma distribuição assimétrica de poder 
entre os gêneros (feminino/masculino), fazendo coincidir certos 
afetos com determinados órgãos, certas sensações com 
determinadas reações anatômicas (PRECIADO, 2004, p. 25). 

O que deixa o ânus fora dessa distribuição de zonas erógenas, mesmo sendo ele, 

uma zona erógena por excelência. A escolha do pênis e da vagina como centros do 

prazer sexual não é por acaso. Ela é fruto das ações que visam alimentar o contrato 

sexual. A contrassexualidade vem justamente para desestabilizar essas construções 

que aprisionam e excluem novas possibilidades de práticas sexuais distintas e de 

identidades de gênero não ajustadas a esse contrato. E é justamente através do 

ânus que podemos pensar essa falha na máquina heterossocial porque o trabalho 

do ânus não é destinado à reprodução nem está baseado numa relação romântica 

(PRECIADO, 2004, p. 32). 

Nesse contexto de aprisionamento em que vivemos, modelos contra produtivos 

como esse se desenvolvem numa perspectiva macropolítica. Esse processo que 

está em curso, coexistindo com reminiscências desse contrato sexual e com a 

abertura para discursos como o da contrassexualidade se mantém e continuam 

avançando através de ações micropolíticas. Dentro desse contexto podemos, 

individualmente, identificar nosso lugar perante a sociedade hétero-social e saber se 

nosso lugar é de adesão ou resistência. Essas forças dentro do espectro social 

maior movem esse contexto em determinadas direções como numa briga de cabo 

de guerra. Dialeticamente é uma força motriz de produção histórica que deixa 

registros físicos e sensíveis da realidade, sedimentando e reiterando ações 

produtivas ou contra produtivas. Ainda que o objetivo da contrassexualidade seja o 

de questionar ontologicamente tudo o que foi produzido, ele também é produtor de 

novas realidades, novos corpos, novas maneiras de pensar e agir. Preciado (2014) 

desenvolve em seu livro Manifesto Contrassexual uma série de ações individuais ou 

em pequenos grupos que visa pouco a pouco de forma reiterada, descontruir 

práticas sexuais naturalizadas utilizando o mesmo mecanismo da máquina 

heterocentrada num processo de subversão. Dentro do contexto brasileiro estão 
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acontecendo ações semelhantes, que visam criar uma “perturbação”, ou seja, uma 

fissura no paradigma sexual em que vivemos, que nos faça ver através do sensível 

que existem outras formas de sentir prazer, outras possibilidades.  

Um exemplo muito contundente de ação micropolítica dentro desse contexto (de arte 

contemporânea na pós-modernidade) é a performance realizada por um grupo de 

artistas brasileiros conhecida como “Macaquinhos”, que foi realizada na 22ª edição 

do Festival MIX Brasil de Cultura e Diversidade, no CCSP (centro Cultural São 

Paulo), em São Paulo – SP em novembro de 2014¹. A performance se dá 

basicamente quando um grupo de participantes se coloca em círculo e exploram os 

ânus um dos outros formando um círculo em movimento de pessoas ligadas pelo 

ânus.  

A performance gerou uma discussão muito polêmica a respeito do limite da arte. 

Muitas pessoas fora do campo legitimado resolveram opinar. As opiniões vêm 

marcadas como discurso legitimador do contrato sexual, ele vem como forma de 

resistência justamente contra as práticas sexuais que deslocam o pênis e a vagina 

como centro do prazer. 

Essa performance nos coloca diante de uma situação muito desconfortável. 

Primeiro, todo mundo tem ânus, e ele foi objeto de abjeção por quase toda a nossa 

vida. Segundo, o sexo anal e a exploração do ânus como zona erógena é ainda um 

grande tabu. Terceiro, e mais importante, o ânus saiu de onde ele nunca deveria ter 

saído: da esfera do privado.   

Percebemos que dentro do sentimento que consome nossa época, o de incerteza 

essas ações micropolíticas importam, quando fazem o invisível ser visível. Ou seja, 

estamos tão sufocados pela naturalização e reiteração de normas de gênero e 

sexualidade que não percebemos que existem outras possibilidades. A 

contrassexualidade não é uma força destrutiva, mas sim criadora. Uma força que 

pode criar novas possibilidades de ser, de existir que não estão em conformidade 

com uma máquina que está caindo em pedaços. Tanto é necessário partir do todo 

para o individual como também, na mesma medida, é necessário fazer o caminho 

inverso. Esse exercício, por vezes complicado, move dialeticamente tanto os rumos 
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individuais quanto coletivos. A história é feita também dessas disputas. As práticas 

se naturalizam, sejam elas boas ou más, o que se faz urgente é entender como se 

dá esse processo para que estejamos cientes do que será cristalizado no futuro e 

quem esse discurso irá aprisionar.  

 
 
Notas 
¹ Disponível em: http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2014/11/11/atores-exploram-os-

anus-uns-dos-outros-em-performance.htm 
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