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Considerar como citação omitida os parágrafos 2 da página 108 que se inícia em: " Para 

compreender como e porque a sexualidade e o corpo..." e continua nos parágrafos seguintes da pá
gina 109 até: " ... venda de serviços sexuais." Os referidos parágrafos aparecem sem as devidas 

aspas.  

Considerar também a devida referência: Preciado, B. Testo Yonqui - sexo, drogas y biopolítica. 1º ed. Ciudad autonoma de Buenos Aires: Paidós, 2014. 

 

 

Considerar as referências omitida na seguinte citação da pg. 77. " ...o feltro que procede de 

maneira inteiramente diferente, como um anti-tecido. O que não implica distinção alguma entre os 

fios, nenhum entrecruzamento, mas apenas um emaranhado de fibras... um tal conjunto de 

enredamento não é de modo algum homogêneo: contudo ele é liso e se opõe ponto por ponto ao 

espaço do tecido ( é infinito de direito, aberto ou ilimitado em todas as direções, não tem avesso 

nem centro; não estabelece fixos e móveis, mas antss distribui uma variação contínua...")  

 

Referência: Deleuze, G.; Guattari. O liso e o Estriado in Mil Platôs. Vol. 5. Trad. Peter Pál Pélbart 

e Janice Caiafa. São Paulo: Ed.34. 1997. p. 181. Nesta mesma citação, onde está escrito "jinão" 

leia-se "que não". 

 

 

 

Ainda na pagina 77, considerar a referência da seguinte citação " ... o humano é ainda menos 

provável; o seu córtex é a organização material mais complexa que se conhece; as máquinas que 

engendram são a sua extensão; a rede que irão formar serão como um segundo córtex, mais 

complexo (...) Este cenário ergue-se, a partir de agora, no inconsciente dos jovens."  

 

Referência: Lyotard, J.F. Bilhete para um novo cenário. In O pós moderno explicado às crianças. 

Trad. Tereza Coelho. 2ed. Publicacões Quixote, 1993. p.103. 


