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Aos homens que amei, 

Aos que me deram prazer e aos que nada me

deram.

Mas,  acima  de  tudo,  aos  que  me  fizeram

companhia.



“A  espécie  humana  peleja  para  impor  ao

mundo um pouco de rotina e lógica.” 

Guimarães Rosa



RESUMO

Dos amores e dores, do suor e do sexo, verso nesse texto sobre o que permanece em mim. Ao assumir o discurso

autoetnográfico (BENETTI, 2013), tento dar forma às marcas (ROLNIK, 1993) que identificam, condenam e

historicizam o meu corpo. Do espaço etnográfico do sujeito queer (LOURO, 2016) e na qualidade de homem

viado, proponho uma reflexão acerca do gesto documental do desejo gay em centros urbanos a partir de práticas

afetivas do cotidiano. Por meio dos gestos de escrita, fotográfico e do vídeo (FLUSSER, 1994) penso a produção

de referências (LATOUR, 2001) documentais (SALLES, 2010) como método de pesquisa do artista-etnógrafo da

diferença (FOSTER, 2006), e como recurso poético na arte queer, por lançar imagens de tempos e espaços em

suspensão - como lascas numa estrutura normativa - próprias das mundivivências que compõem uma memória

utópica queer (MUÑOZ, 2017). O caráter performativo da sexualidade (BUTLER, 1993) de artistas queer como

John Giorno,  Robert  Mapplethorpe,  Peter  Hujar,  Tony Just,  Felix  Gonzalez-Torrez,  Antônio  da  Silva,  Ítalo

Campos e Leonilson, em documentos performáticos (AUSLANDER, 2013) textuais, fotográficos e fílmicos, me

oferece  múltiplas  perspectivas  para  a  análise  de  "Pathos",  meu  próprio  processo  prático  de  pesquisa

autoetnográfica  sobre  o  desejo  e  as  performatividades  urbanas  da  sexualidade  queer  (PARKER,  2002).  Os

atravessamentos,  as  pontes  possíveis,  e  a  transdisciplinaridade  assumida  pela  pesquisa  possibilitam  uma

considerável compreensão da relação desses corpos/sujeitos da diferença com a documentação (JONES, 2013)

sob a chancela do que denomino aqui como gesto documental queer. 

PALAVRAS-CHAVES: gesto documental; autoetnografia; arte queer; performance; documento.



ABSTRACT

From the love and from the pain, from the sweat and the sex, I write about what lingers on in me. In assuming

the autoethnographic discourse (BENETTI,  2013),  I  try to  shape  the marks (ROLNIK,  1993)  that  identify,

condemn and historicize my body. From the ethnographic space of the queer subject (LOURO, 2016) and as a

faggot man, I propose a reflection on the documentary gesture of the gay desire in urban centers, based on

everyday affective practices. Through the gestures of writing, photography and video (FLUSSER, 1994) I think

about producing references (LATOUR, 2001) and process documents (SALLES, 2010) as research methods of

the ethnographer-artist of the difference (FOSTER, 2006), and as a poetic resource in queer art, for launching

images of times and spaces in suspension - as flakes in a normative structure - typical of the world experiences

that make up a queer utopian memory (MUÑOZ, 2017). The performative character of the sexuality (Butler,

1993) of queer artists such as John Giorno, Robert Mapplethorpe, Peter Hujar, Tony Just, Felix Gonzalez-Torrez,

Antônio da Silva, Ítalo Campos and Leonilson, in performative documents (AUSLANDER, 2013) photography

and  film,  offers  me  multiple  perspectives  for  the  analysis  of  Pathos,  my  own  practical  process  of  auto-

ethnographic research on the desire and urban performativity of queer sexuality (PARKER, 2002). The crossings,

the possible bridges and the transdisciplinarity assumed by the research allows me a considerable understanding

of the relationship of these bodies / subjects of difference with the documentation (JONES, 2013) under the seal

of what I call here as queer documentary gesture.

KEYWORDS: documentary gesture; autoethnography; queer art; performance; document.
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"Hoje inventei de escrever. 
Comecei, apaguei, recomecei, e apaguei de novo, umas mil vezes. 

Sei lá.
 Acho que não tava ficando tão bom.

 Tá tão difícil escrever de um jeito que, 
quem leia, 

saiba que foi escrito por alguém de carne e osso."

04.07.16 - CARTA À TUTUNHO: Sobre a escrita.





1. DOSSIÊ INTRODUTÓRIO

1.1. Do "pathos" e do documento queer: o gesto

Este não é o primeiro texto introdutório à minha pesquisa de dissertação. Mas a medida que

eu o reescrevo a partir de uma outra, nova perspectiva, talvez ele possa vir a se tornar o primeiro em

algum  momento.  Por  ora  me  permitam  trazer  ao  corpo  deste  texto  atual  algumas  possíveis

referências ao seu antecessor, não a fim de referenciá-las como um auxílio teórico ou prático no

raciocínio  que  quero  construir  nessas  novas  páginas,  mas  certamente  como  um  lembrete

epistemológico, uma espécie de ode ao erro, ao processo, ao inacabamento. 

Tal qual "rasuras que buscam completude" (SALLES, 1998, p. 78.), o artista sempre lida

com a sua obra em estado de inacabamento, este é inerente aos seus processos de criação. E tal qual

o artista, o pesquisador esbarra de forma recorrente no inacabado. O texto, por maior que seja a

urgência por um ponto final, não se acaba no final do prazo de entrega ou da defesa da dissertação.

Mesmo engavetado e  esquecido,  ele  permanece  vivo,  em diálogo histórico  com aqueles  que o

precederam, e em diálogo potencial com aqueles que ainda estão por ser escritos. 

Tomo, não peço, então, a liberdade para realizar desse modo a primeira digressão em meu

texto.  Se este trata de processos, de imagens que documentam e, nesse sentido,  são morte mas

também sobrevivência, se é sobre criação que verso nos capítulos desse trabalho, por quê amputar

dessas páginas algo inerente ao seu próprio processo de escrita?!

Trago para vocês, leitores, proposições de diálogo a partir de um processo prático que decidi

nomear  de  "Pathos",  uma  proposição  artístico-cartográfica  inspirada  pela  libidinagem  e  pelos

infortúnios da minha vida sexual e afetiva. 

O que significa "pathos", no entanto? 

Pathos, em Aristóteles (1979), significa paixão. Paixão que, para o filósofo, está ligada em

inúmeras  instâncias  também  à  cólera,  à  audácia  e  ao  desejo.  Em  sua  lista  de  paixões  estão

sensações que recorrentemente remetem ao prazer  ou a dor.  Por serem lidas como as forças e

pulsões  que,  intimamente,  impelem  o  ser  humano  a  uma  prática,  a  ação,  as  paixões  estão

diretamente ligadas à moralidade de uma sociedade. Aquele que domina seus desejos, suas paixões

e  seus  apetites,  conseguindo  agir  "bem"  dentro  de  uma  ética  social  de  conduta  do  coletivo,

conquista a posição de virtuoso. Os que optam por libertar a sua animalidade em um tratamento

ético estético do ser e do estar que obedece ao seu pathos interior, a de imorais.

Para  Descartes  (apud  LEBRUN,  1987),  não  existe  pathos se  não  na  mobilidade,  na

imperfeição,  uma  vez  que  o  seu  pathos está  em tudo  aquilo  que  emerge  de  novo,  e  o  novo
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usualmente vem à duras penas, às penas do padecimento diante do alargamento da experiência, da

remodelação da subjetividade. O  pathos  é aquilo que é sempre provocado pela imagem ou pela

presença de algo que nos (me) leva a agir. No caso específico dessa pesquisa, pelo desejo. 

Pathos, então, não nasce no corpo, pois vem de longe e de fora. Mas passa necessariamente
pelo corpo e se expressa pela hybris, pela desmesura, fazendo parte da natureza humana, da
physis,  que melhor se traduz por brotação.  Pathos brota no corpo sem dele fazer  parte
intrínseca  e  rege  as  ações  humanas.  (Revista  Latinoamericana  de  Psicopatologia
Fundamental, 2002, p. 10.).

Quando penso "Pathos", um semestre após ser aceito no programa de pós-graduação em

comunicação, o penso a partir da imoralidade. O pathos pode não ser uma criação do homem, uma

vez que faz parte de sua própria natureza, mas a imoralidade certamente tem suas raízes conceituais,

funcionais e seus dispositivos metodológicos arraigados em sua própria prerrogativa enquanto ser

pensante. E colonizador: de saberes, de corpos e dos desejos. 

Penso, então, a imoralidade a partir das práticas sexuais marginais realizadas pelo homem

gay,  como  os  banheirões,  como  a  busca  incontingente  pelo  gozo  em  espaços  como  saunas,

cinemões.  Práticas que me fazem sentir imoral diante de outras pessoas, por praticá-las e também

por falar abertamente sobre essas experiências. Me sentir imoral diante de sujeitos comuns com os

quais  eu  eventualmente  precisei  partilhar  um vagão  de  metrô  ou  um assento  no  ônibus,  após

minutos ou horas imerso em um universo que me parece correto afirmar: eles, pessoas virtuosas,

jamais conheceriam. Mas penso também na busca pelo afeto em outros espaços, convencionalmente

mais aceitáveis, mas que não me retiram do lugar periférico definido pela sexualidade desviante.

Aceitar-me  como  sujeito  da  imoralidade  é  assumir  uma  postura  ética-estética  diária  de

relação  com  o  imoral.  É  um  exercício  autopoiético,  de  criação  de  si,  numa  base  cotidiana.

Documentar  emergiu  nesse  contexto  como um simples  recurso  para  um possível  processso  de

criação artística posterior – que na minha cabeça definiria a minha pesquisa. O intento de produzir

registros a partir das minhas práticas sexuais e das minhas buscas afetivas, fossem elas produtos de

interações virtuais ou encontros casuais em festas e eventos outros, era unicamente o de ter um

arquivo a partir do qual algo mais potente pudesse emergir.

Não tardou para que eu percebesse que a força do meu processo, no entanto, estava nesse

pequeno exercício que começou com o desenvolvimento de uma planilha, uma tabela de dados, na

qual eu quantificava e qualificava cada um dos encontros sexuais e/ou românticos que eu tive ao

longo dos 14 meses durante os quais tentei produzir registros. 

Durante a  disciplina de "Ateliê  de Criação",  ministrada pela  professora doutora Claudia

Teixeira Marinho, pude compreender que o processo que eu vinha realizando - de quantificação e
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qualificação de encontros "sexo-afetivos" - nada mais era do que uma tentativa de criação de uma

caixa-preta, relacionada à fenomenologia das minhas experiências sexo-afetivas. 

As caixas pretas seriam o que Flusser (1985) pensa como dispositivos que operam a partir de

códigos e que são resultados do saber de programadores, cuja finalidade simbólica e elementar de

controle é usualmente eclipsada aos olhos dos funcionários comuns por outras funcionalidades mais

simples,  tecnicamente  fáceis  de  manipular  na  utilização  banal  desses  dispositivos.  A máquina

fotográfica é elementar na exposição do pensamento do autor, mas a abstração do conceito de caixa

preta e de dispositivo para inúmeras outras esferas, como a política, a social e a cultural, são de

reiterada importância na construção de um saber e de um olhar mais críticos sobre as estruturas de

poder que nos condicionam numa base diária.

Acerca das caixas pretas, Márcio Seligmann (2018) afirma que:

Seus códigos são pobres, mas elas geram um trabalho gigantesco, inimaginável: se alimentam de
toda história e cospem pós-história. Eventos viram programas (2011: 77). O ideal seria, para ele,
atingir nas redes diálogos circulares, como meio de se reinstituir a república, o espaço público.
Mas esse movimento de sugar a história para dentro do aparelho também é visto ambiguamente
por Flusser. (SELIGMANN, 2018, p. 7.).

Essa tentativa de criação de uma caixa preta a partir de uma produção documental crescente

me fez atentar para o caráter poético dos documentos que eu produzia. Como um homem gay em

um processo autoetnográfico  – realizo esse percurso de  pesquisa como sujeito  e,  em inúmeros

momentos, como objeto de mim mesmo – percebo que os contínuos gestos criativos que realizo se

dão no intuito de conferir, sempre, materiabilidade, visibilidade a uma afetividade que me parece

estranhamente particular. Não no sentido de uma individualidade, mas no sentido de uma diferença.

Uma diferença a qual obliterei por um tempo em reconhecer,  mas que se tornou inegável após

observações de minha banca de qualificação em Dezembro de 2017: meu recorte etnográfico e meu

espaço na arte queer. 

Nesse sentido, me familiarizar com esse novo contexto de enunciação demandou do meu

pensamento previamente articulado e da própria estrutura textual que eu vinha desenvolvendo até

então – em sua segunda versão, acredito – novos arranjos. Arranjos não apenas estruturais, mas

dialógicos, filosóficos. Me aproximar de outros artistas que, assim como eu, optaram pela arte e

pela pesquisa apesar das intempéries que nos são reservadas e ao qual somos lançados em nossos

percursos de vida.

Trazer John Giorno, Ítalo Campos, Leonílson, Peter Hujar, Robert Mapplethorpe, Antônio da

Silva, entre outros artistas  queer  para dialogar com as minhas questões e com o experimento que

realizo em "Pathos" foi e está sendo um exercício desafiante. O que busquei compor com estes foi

uma  rede.  Uma  rede  de  subjetividades  partilhadas,  de  mundivivências  gays  que  parecessem
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comuns, e de pensar os processos de corporificação dessas experiências que se resumem, à priori, à

pura sensação, sejam elas da ordem da violência, do amor ou do desejo. 

Para pensar esses processos "tradutórios", tanto em Pathos, quanto na obra de outros artistas

queer, optei por pensar o gesto. Flusser (1999) afirma que "um gesto é livre, e não um movimento

condicionado, quando ele significa uma relação intersubjetiva" (p. 193).  Se a escrita permite que

Ítalo Campos escreva sobre o amor,  assim tornando-o real,  a escrita me permite desmascará-lo

enquanto fábula da modernidade, enquanto fantasia utópica de uma heterossexualidade que talvez

não  me  apeteça.  Amor,  não  amor,  impressões  que  só  nos  permitimos  tatear  por  já  estarem

codificadas  na língua,  por existirem enquanto código.  Há no gesto disruptivo do risco de uma

caneta sob uma folha de papel, ou na violência da batida nas teclas de um teclado de computador,

um esforço de comunicar aquilo que nos estremece o corpo, a fala, mas que - ainda que seja da

ordem do intraduzível - não nos eximímos de tentar.   

Quando meu olhar se desloca em determinado espaço, mediado por uma câmera fotográfica,

ou quando Robert Mapplethorpe o faz diante de um ato de sexo explícito que se desenrola diante de

seus olhos em seu antigo apartamento em Manhattan, há um esforço, por meio do gesto que nos faz

conduzir  e manipular a  câmera,  de comunicar  o que vemos, simbioticamente morfados com as

lentes de um dispositivo.

Se eu e Antônio da Silva, na clandestinidade dos nossos sexos e fetiches, observamos na

busca pelo gozo uma poética para a existência do homem queer, encontramos nessa caça marginal

das  práticas gays uma  potência  experimental  legítima  da  nossa  cultura.  Nos  apropriamos  do

narcisismo do vídeo, espelho do artista, e realizamos um esforço, por meio do gesto que desdobra a

intimidade  em  extimidade,  a  marginalidade  em  espetáculo  performático  documentado,  de

comunicar o pathos produzido na diferença e atualizado midiaticamente. 

É o desejo intersubjetivo de chegar ao outro que nos move enquanto sujeitos sociais, e é esse

ímpeto  que  motiva  o  gesto  do  artista.  Proponho  pensar,  então,  os  meus  movimentos

autoetnográficos de produção documental ao longo de um processo de 14 meses a partir do gesto.

Mais especificamente, dos gestos: o gesto da escrita, o gesto de fotografar e o gesto do vídeo. 

É à luz de cada um desses gestos que me debruço sobre as obras de cada um dos artistas

supracitados, e é a partir de suas obras que tento analisar fragmentadamente o meu próprio percurso

de gestualidades criativas.  Algo que me tem sido muito importante nesse processo,  porém, é a

conjugação  dos  três  diferentes  gestos  -  em  suas  especificidades  filosóficas,  como  trazidas  no

pensamento de Flusser - sob o "guarda-chuva" de um quarto gesto, não mencionado pelo autor, mas

por mim pensado como um intervalo epistemológico possível: o gesto documental.
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Ao pensar o gesto documental realizo um esforço de definir o que penso ser uma diferença

de perspectiva em relação ao ato documental como pensado usualmente no contexto de discussões

das artes contemporâneas. Tratamos usualmente da documentação, nesse dado contexto, em relação

à trabalhos de performance art, de live art, de body art, ou mesmo trabalhos de teatro, de música,

enfim.  Eventualmente  tais  discussões  culminam no estatuto  ou não de  arte  desses  documentos

artísticos,  na  possibilidade  de  autonomia  estética  desses  enquanto  documentos.  O  que  percebo

nessas discussões é um caráter intenso da arte que questiona a arte, se é que me faço entender

colocando dessa forma. São discussões que circundam as ideias de estatutos de objetos da arte, suas

temporalidades, suas materialidades, seus espaços de exposição, etc. Sob o meu ponto de vista é

uma discussão que carrega muito do período de mudança paradigmática dos anos 50, 60, na arte

contemporânea, e são elementos que enxergo em uma perspectiva macro desse cenário. Obviamente

são questões que perpassam não só o meu, como o trabalho dos meus "colegas", mas não é sob esse

olhar que me excita abordá-las.

O  que  tem me  atiçado  há  algum tempo  é  a  percepção  de  uma  diferença  nos  aspectos

relacionados a documentação no que diz respeito, especialmente, aos artistas que criam a partir do

lugar etnográfico da diferença.  Sujeitos que operam por fora dos espaços discursivos de poder,

subjetividades  que  são  subalternizadas  ou  invisibilizadas  de  um  domínio  autopoiético,

historicamente falando, uma vez apossados da linguagem têm muito a dizer. Como o meu recorte

aqui são criadores que partilham de um universo queer, especificamente me voltando à questões de

sexualidade e gênero, me deterei em explanar essa percepção diferenciada a partir destes. 

Quando pensamos Leonilson, John Giorno, Robert Mapplethorpe e Antônio da Silva nos

deparamos com o queer como uma temática que, à primeira vista, os define por suas obras. Pensar,

no entanto, que esses mesmos artistas são homens cuja sexualidade e suas práticas desviantes, de

certa forma, condicionaram suas perspectivas, seus percursos e, inevitavelmente, contaminaram as

suas obras nos confere um novo ponto de entrada no problema.

O gesto de criação de artistas como os supracitados, assim como o meu, desbravam uma

outra perspectiva acerca do que pode ser pensado como "documentação" na arte contemporânea. Na

qualidade de sujeitos que  são e  estão no mundo de uma forma outra que não a normativa, são

artistas  cujo gestos de criação -  independentemente de um pensamento de produção ou não de

visibilidade para o que está à margem - atuam em um sentido fortemente histórico e cultural ao

lançarem no mundo imagens  do que mais  tarde chamaremos  de "memória utópica  queer",  nas

palavras de José Esteban Muñoz (2017).

O gesto documental que proponho é, então, essa tentativa de pensar e abrigar essas obras sob

um espectro comum de objetos estéticos que, apesar dos diferentes recortes temporais e estéticos,
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compõem perfeitamente uma espécie de mapa simbólico referente a uma memória cultural  queer

circular, em constante atualização nas performatividades de nossas práticas sexuais e do documento

queer. 

Por esse motivo opto por trazer ao corpo deste trabalho obras que não são necessariamente

observadas a partir da ótica da documentação, para que possamos observar o gesto documental

desses artistas pela perspectiva do meu próprio processo. Para isso preciso revisitar dois pontos

referentes  não  às  suas  obras  ou  aos  gestos  específicos  que  lhe  conferem materialidade,  mas  a

questões que, aqui, os antecedem: o conceito de documento e o artista-etnógrafo.

Sobre o conceito de documento: estando o documento tão presente em diferentes instâncias

desse longo processo e expresso de tantas e variadas formas, acredito que revisitar as noções que

temos acerca desse conceito, que aqui me parece tão caro, é um percurso necessário. Como um

conceito que coexiste em diferentes campos de conhecimento, o que viso ao trazê-lo a este texto é a

proposição de uma epistemologia de uso comum ao longo da dissertação.

No que concerne ao artista-etnógrafo o que me interessa é a reflexividade. A reflexividade

que aponto, nesse sentido, é a autoconsciência do sujeito que pesquisa e que conduz um processo

artístico  em relação  a  própria  imersão  em territórios  socioculturais  específicos,  no  caso  dessa

pesquisa: artistas inseridos em um cotidiano de vivências e práticas queer.

Essa autoconsciência diz respeito a uma mudança paradigmática histórica observada por Hal

Foster (2006) e que me auxília a pensar o meu próprio lugar de pesquisador e artista em movimento

em espaços simbólicos partilhados por mim e não necessariamente acessados por outros artistas e

pesquisadores, algo de caráter mais cultural do que necessariamente material. 

Esses dois pontos e as suas respectivas questões aparecem aqui na forma de capítulos. São

os dois capítulos iniciais. A partir desses, adentro a esfera da arte queer e dos gestos documentais

como metodologias autoetnográficas em si.   A minha proposição artística,  "Pathos",  aparece de

forma diluída entre os capítulos. O objetivo é trazê-la ao texto de forma vestiginosa, fragmentária,

numa constante  permuta  ética,  estética  e  epistemológica  com os  demais  interlocutores  que  me

auxiliam na composição desse texto.

A esse respeito, trago algumas outras questões que, ao longo de minhas explorações, tem me

aparecido de forma recorrente e que acredito serem importantes para a condução desta pesquisa de

forma  apropriada,  como:  O  que  trato  aqui,  no  campo  da  comunicação  e  das  artes,  enquanto

documento/registro? De que formas podemos pensar a produção documental no contexto de obras

autoetnográficas? E o que trato aqui como obras autoetnográficas? O que são gestos documentais?

Qual a relação observada entre os gestos documentais e os artistas-etnógrafos queer? Quais forças

são mobilizadas pelo documento  queer  em sua potência como objeto estético?  O percurso que é
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aqui  desenhado  é  feito  com o  intuito  de  proporcionar  uma  abordagem mais  completa  desssas

questões,  trabalhando-as  individualmente a  medida em que  exploro  as  interseccionalidades  do

gesto e do documento queer entre "Pathos" e as outras obras.

1.2. Da pesquisa e da performatividade: a honestidade 

Como pesquisa desenvolvida na área de comunicação, acredito que seja importante ressaltar

aqui,  ainda  que  de  forma  breve,  alguns  pontos  pertinentes  em relação  à  epistemologia  formal

designada nas linhas desse texto e ao espaço dessa pesquisa no campo dos estudos em comunicação.

Primeiro, a forma. 

Apesar de legitimadas na academia, as abordagens metodológicas estabelecidas pelos modos

quantitativo e qualitativo de pesquisa, características, por exemplo, de áreas como as ciências exatas

e humanas respectivamente, já não se mostram suficientes para satisfazer os anseios de um número

crescente de pesquisadores, como eu, guiados pela prática performática. É nesse contexto de certa

inadequação epistemológica que opto por adotar o modelo paradigmático da pesquisa performativa

como um modelo outro de se ponderar as relações existentes entre nós, sujeitos, a natureza da qual

somos parte integrante, e os fenômenos que se dão no interior desse contrato.

É às pesquisas que se localizam nesse lugar de hiato, de limiar entre o binário representado

pelos  dois  paradigmas clássicos  de pesquisa – o quantitativo e  o qualitativo  –,  que a  pesquisa

performativa visa assistir: não negando, mas se apropriando quando necessário das estratégias e

métodos dos já citados e consolidados modelos epistemológicos. 

Uma das principais características da pesquisa performativa é o seu caráter de orientação

pela prática. Eis uma das razões para o título “performativa”, porque aqui o objeto de estudo não

está dado à priori, não tem uma existência anterior à pesquisa, mas é construído de forma intrínseca

ao fazer do pesquisador, é o fenômeno que se dá na prática, as proposições que continuamente se

desdobram e adquirem materialidade a partir  da linguagem: seja ela a dança,  a performance,  o

design, a fotografia, o vídeo, microrrelatos, entre outros possíveis. Para Stanley L. Witkin (2011) a

prática  no  contexto  acadêmico,  especialmente  em ciências  humanas,  aparece  usualmente  como

elemento agregador de relevância contextual ao conteúdo teórico programático da pesquisa, que é

“vista como provedora de importante conhecimento para a prática.”  (WITKIN, 2011, p. 10.). No

entanto,  em  função  de  diferenças  relativas  aos  seus  objetivos,  linguagens,  espaços  e  público,

pesquisa e prática seguem relativamente distantes.

A pesquisa performativa propõe, então, uma aproximação dos dois pólos. Uma conjugação

de prática  e  pesquisa  que  posiciona  o fazer  do pesquisador/artista  não  apenas  como objeto  da
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pesquisa, mas como um método em si, condutor do processo de produção de conhecimento. Aqui, é

a  partir  da  prática  que  são  erigidos  os  questionamentos  e  as  filiações  teóricas  adequadas  à

complexidade daquela investigação. 

Nesse sentido,  é na relação prática com o gesto documental que me possibilito deslocar

impressões, sensações e lançar hipóteses sobre não apenas o meu, mas sobre o trabalho de outros

artistas e pesquisadores queer.

Aqui os textos não intentam afixar os pensamentos, mas colocá-los num perene movimento

dialógico  -  entre  si  e  com  a  história.  Este  presente  texto,  por  exemplo,  não  oferecerá  duras

conclusões e não trará incontestáveis experimentos, não é colocado como uma superfície plana,

uniforme. É disruptivo e eruptivo, de erros e acertos, e no jogo constante com as hipóteses produz

rachaduras na parede monocromática representada por modelos canônicos de pesquisa. Por meio

dessas rachaduras deixo entrar um pouco de luz e de ar, deixo o texto respirar. Pesquisa e prática,

então, se coabitam. 

Opto  por  adotar  este  modelo  na  pesquisa  na  tentativa  de  fazer  uso  da  porosidade

característica  do campo de conhecimento  de comunicação para  deixar  partes  do meu texto em

aberto a medida que o escrevo, da mesma forma que observo similares aberturas no processo de

realização de "Pathos". A performatividade documental deve aqui ser pensada em todas as suas

possíveis instâncias. O ser  e o estar queer em práticas performáticas da sexualidade no cotidiano

também respinga nas páginas em branco do  Microsoft  WoRudá Escrever esse texto dissertativo

adquire um caráter de prática documental (e performática) em meu processo tanto quanto quaisquer

outros acontecimentos pautados pelos demais gestos documentais assumidos em meu percurso. 

Acredito que esse modelo de pensar a pesquisa abraça o caráter complexo intrínseco aos

fenômenos comunicativos. Esse caráter poroso e de hibridismos da comunicação, que aparece de

forma recorrente nos textos e discussões em encontros, seminários e simpósios de comunicação,

ainda enfrenta considerável resistência das estruturas de poder da academia para se legitimar em

texto e epistemologia. 

Sobre o campo da comunicação ao qual me refiro, Vera Veiga França (2002) afirma: 

O campo da comunicação se encontra numa situação privilegiada face a outras áreas, já
consolidadas, com uma tradição a preservar, e que, em razão disto, se movem com mais
dificuldade, se mostram mais fechadas, mais rígidas, menos porosas. A comunicação, com
sua falta  de tradição,  nascida de  uma dinâmica interdisciplinar,  terreno  transdisciplinar,
representa  muito  bem  a  atmosfera  atual,  que  estimula  a  diluição  dos  feudos,  das
demarcações rígidas de terreno, e chama os cruzamentos.  (FRANÇA, 2002, p. 12.).

Não devemos nos desarmar diante das complexidades, como sugere Edgar Morin (2015),

devemos encará-las. Acredito que o mapeamento do gesto documental queer que busco realizar aqui

é  um  exercício  que se  estabelece  exatamente  dessa  forma:  em  rede.  Penso  ser  essa  uma
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oportunidade de trazer à própria escrita o pensamento das redes que constituem o fazer artístico,

imbricando  campos  distintos  de  conhecimento,  mas  também  o  fazer  do  pesquisador  em

comunicação, assumindo o seu caráter transdisciplinar. Observo a transdisciplinaridade a partir de

França (2002):

A  transdisciplinaridade,  por  sua  vez,  compreenderia  um  movimento  diferente:  uma
determinada questão ou problema suscita a contribuição de diferentes disciplinas, mas essas
contribuições são deslocadas de seu campo de origem e se entrecruzam num outro lugar –
em um novo lugar. São esses deslocamentos e entrecruzamentos, é esse transporte teórico
que  provoca  uma  iluminação  e  uma  outra  configuração  da  questão  tratada.  É  esse
tratamento híbrido, distinto, que constitui o novo objeto. (FRANÇA, 2002, p. 7.).

O caráter transdisciplinar do qual França fala muito me diz sobre o momento atual do fazer

pesquisa  em comunicação,  mas  também sobre  uma  perspectiva  científica  geral,  porque  visa  o

tratamento  dos  fenômenos  a  partir  de uma ótica  que  assume as  suas  complexidades  e  as  suas

limitações epistemológicas. Edgar Morin (2015) também me auxilia na reflexão acerca da condução

do fazer científico dentro dessa lógica do complexo, da multidimensionalidade da realidade em que

vivemos, admitindo a impossibilidade de escaparmos à incerteza, ao pensamento inseguro, e de

alcançarmos um saber total que, para o autor, equivale a uma “não verdade” (MORIN, 2015, p. 83.).

Aderir a esse modo de pensar é, para mim, tentar lidar com as demandas de nossos tempos de forma

pragmática.

Pensar a ciência a partir dessa complexidade, no entanto, não significa desconsiderar outros

modelos cientificistas que atuam no sentido de simplificar o caráter intrinsecamente complexo dos

fenômenos, a fim de revelar sobre estes uma determinada ordem. Significa não limitar o olhar a

uma leitura do real simplificada em demasia, departamentalizada, na construção de representações

dos fenômenos que sejam mais eficazes afastando-os do que aproximando-os, de fato, do modo

como se apresentam.

Enquanto o pensamento simplificador desintegra a complexidade do real, o pensamento
complexo integra  o  mais  possível  os  modos  simplificadores  de  pensar,  mas  recusa  as
consequências  mutiladoras,  redutoras,  unidimensionais  e,  finalmente,  ilusórias  de  uma
simplificação que se toma pelo reflexo do que há de real na realidade. (MORIN. 2015. p.
9.),

Intento superar, nessa busca por produção de um determinado tipo de conhecimento, essas

consequências mutiladoras. As perdas, ao longo do percurso, são inevitáveis como já mencionei, os

desmantelos e os rearranjos fazem parte da construção não só de "objetos" artísticos, mas também

de pesquisas como essa. O importante aqui é, a partir desse modelo performativo, possibilitar ao

público,  ao leitor e a comunidade acadêmica um acesso mais privilegiado e atento ao gesto de

criação queer como um complexo movimento  fenomenológico e de composição estética.

Construir um fenômeno em camadas sucessivas torna-o cada vez mais real dentro de uma
rede  traçada  pelos  deslocamentos  (em ambos  os  sentidos)  de  pesquisadores,  amostras,
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gráficos, espécimes, mapas, relatórios e pedidos de verba. (…) Gozemos essa longa cadeia
de transformações, essa sequência potencialmente infinita de mediadores, ao invés de exigir
os prazeres insignificantes da adequatio e o um tanto perigoso salto mortale que James tão
bem ridicularizou. (LATOUR, 2001, p. 92-96.).

A mudança  no  tema  e  no  direcionamento  do  meu  olhar  de  análise,  enquanto  artista  e

pesquisador,  no  decorrer  destes  dois  anos  de  mestrado  situa  a  minha  pesquisa  numa  seara  da

investigação que se pauta nessa permissibilidade. A prática performática de campo (que nada mais

foi do que a minha vivência sexo-afetiva cotidiana) como fio condutor da pesquisa foi essencial

para o desenvolvimento da pesquisa até certo momento. Dela emergiram os aspectos teóricos de

minha abordagem, as possibilidades problemáticas e os artistas com quem me permiti dialogar aqui.

O exercício que tenho realizado segue de forma experimental, a medida que ser sujeito e objeto de

si mesmo é uma tarefa que demanda disciplina e cuidado. O balanceamento das escolhas feitas ao

longo do caminho objetivando a garantia de uma liberdade de criação que não prejudique o caráter

científico do experimento tem sido o maior desafio para evitar falhas no aspecto que considero mais

importante nesta pesquisa: a honestidade.
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2. UMA EPISTEMOLOGIA DO DOCUMENTO

Desatento a importância que o conceito de “documento” adquirira ao longo de um processo

de criação que se estendeu por mais de 24 meses, acabei por, repetidas vezes, reproduzí-lo, sem me

deter e dedicar a ele devida atenção. O meu olhar de pesquisador, temporariamente embebido em

meio  à  intensa  jornada  autopoiética,  imanente  a  um processo  autoetnográfico,  me  blindou  de

enxergar que o pathos propulsor da minha produção não era à ela exterior, mas dela emanava.

Tudo o que trago ao corpo das minhas proposições artísticas são imagens. De materialidades

diversas - fotografias: analógicas e digitais; vídeos; relatos íntimos, imagens. Produtos de diferentes

processos  -  apropriações;  acervos  pessoais;  produzidas  -,  mas  imagens.  Imagens  que,  na

complexidade de suas diferentes linguagens, trazem questões específicas em seus diferentes gestos

de produção. Antes de me ater nas especificidades desses gestos, no entanto, preciso pontuar algo

acerca dessas imagens: elas adentram o meu processo criativo como documentos. 

Quando  afirmo  que  as  imagens  que  trago  comigo  como  resultados  de  um  percurso

autoetnográfico  se  configuram  como  documentos  não  as  percebo  dessa  forma  por  simples

ocasionalidade.  São documentos  porque,  a  priori  de sua existência,  sou movido pelo desejo de

documentar, e é nesse gesto documental que acredito estar a força do meu projeto dentro de um

campo de produções relacionadas ao queer. Não apenas pelo desejo que caracteriza meu movimento

no contexto em que produzo, mas por observar esse desejo de documentar como uma espécie de

leitmotiv em um número considerável de produções artísticas queer dos anos 70 até hoje.

Nesse  sentido  conferir  uma  atenção  a  prática  documental  me  pareceu  não  apenas  uma

escolha interessante, mas uma oportunidade de investigar o documento, no  queer, para além dos

pragmatismos e objetividades comumente associados aos seus usos. Por ser um termo presente em

distintos campos de conhecimento, me pareceu fundamental definir um ponto claro, comum com o

meu leitor, a partir do qual proponho que pensemos não só o documento, mas o que trago como

gesto documental. 

2.1. O que é o documento?

Comecemos, deveras, pelo começo: o que é o documento?. 

Bom, quando paro pra pensar em tal questão, o que me vem imediatamente à cabeça é que o

documento, desde o início, é o que tem atestado a minha existência enquanto sujeito social, em

diferentes ocasiões ao longo dos meus 27 anos de vida:
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• A certidão de nascimento atesta que nasci; 

• O cartão de vacina da infância atesta que estou prevenido contra doenças que são comuns

em nossa localização geográfica; 

• As carteiras  de  estudante,  acumuladas,  guardadas  em uma gaveta  numa cômoda antiga,

registram o meu percurso ano após ano nas respectivas séries escolares, até o meu ingresso

na universidade, que passa a ser então comprovado pela emissão de certidões de matrícula,

semestralmente  produzidas  em prol  da  verificabilidade  de  minha condição de  estudante

universitário; 

• O meu documento de reservista deixa claro que, ao completar certa idade, realizei a minha

apresentação ao exército brasileiro e recebi a minha dispensa; 
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• Já  o  meu  título  de  eleitor  é  um documento  que  não  simboliza  algo  que  fiz,  mas  um

comprometimento obrigatório assumido para com a democracia do Brasil a partir de sua

emissão. Este é o documento que me confere o direito constituicional do voto eleitoral; Por

fim, mas não menos importante, a minha carteira de trabalho, um documento utilizado como

mediador  das  relações  estabelecidas  entre  empregadores  e  trabalhadores,  a  fim  de

assegurador direitos e deveres de ambas as partes. 

Esses, com certeza, não são os únicos, mas são os que de imediato me saltam a memória

quando me ponho a pensar a presença do "documento" na minha vida a partir de uma perspectiva

mais generalista, sem me dedicar – de fato – a refletir sobre o termo. Mas assim como na minha, é

seguro  dizer  que  o  "documento",  mesmo  dentro  de  um  pensamento  amplo,  assume  uma

funcionalidade  na  vida  de  todos  os  sujeitos.  Objetos  documentais  como  os  que  citei  acima

organizam, armazenam e qualificam o nosso percurso individual em relação a aspectos gerais que
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caracterizam  a  vivência  de  qualquer  sujeito  social  a  partir  da  produção  de  informação.  Essa

informação é, no âmbito do coletivo, de relevante importância para o asseguramento da dignidade

de um indivíduo – seja em termos de securidade social, de saúde pública, de acessibilidade, entre

outros aspectos diretamente relacionados a vida pública. De relevância importância pois assegura a

esse  indivíduos  filiações.  Em  síntese,  o  documento,  nesse  contexto,  é  caracterizado  por  sua

qualidade informativa em relação àquele que o porta.

A  definição  do  documento  como  objeto  que  organiza,  armazena  e  pode  disseminar

informação é,  nesse sentido,  uma leitura  basilar  do termo,  mas  que  também encontra  eco  em

inúmeras áreas especializadas, onde o documento é pensado enquanto objeto de estudo, como os

campos da Documentação, da Arquivologia, da Biblioteconomia ou da Museologia.

É do campo da Documentação que é proveniente a concepção mais amplamente aplicada do

que vem a ser o documento. Paul Otlet (1937) afirma que: 

Documento é o livro, a revista, o jornal, é a peça de arquivo, a estampa, a fotografia, a
medalha, a música, é também atualmente o filme, o disco e toda a parte documental que
prece  ou  sucede  a  emissão  radiofônica.  Ao  lado  dos  textos  e  imagens  há  objetos
documentais por si mesmos (Realia) (OTLET, 1937). 

Para o autor, o fator informação se sobrepõe ao elemento suporte. O documento, então,

partilharia, embora em inúmeros e diferentes campos de estudo, de um entendimento comum: o de

sua qualidade informativa. Essa concepção universal do documento nos permite pensá-lo enquanto

objeto  transdisciplinar  de  estudo,  além  de  nos  oferecer  pontos  alternativos,  relativos  as  suas

especificidades em cada área, sob as quais podemos nos debruçar. 

Em relação a esses pontos gostaria de destacar  tanto o fator informação quanto o fator

suporte. Quero que possamos refletir, a partir daqui, tanto na qualidade informacional contida em

um documento enquanto objeto de conhecimento, quanto nas especificidades do suporte em sua

função  de  abrigar  conteúdo.  Comecemos  pela  qualidade  da  informação  carregada  por  um

documento. 

Johanna Smit (1986) e Carlos Alberto Ávila Araújo (2011) são autores que pontuam que a

Documentação pode ser também pensada como "Ciência da Informação", não apenas em função da

abordagem do caráter informativo do documento pra além do suporte, mas, como afirma Araújo

(2011), pela própria retomada da obra de Otlet como um dos clássicos base no desenvolvimento

teórico do campo de estudos da Ciência da Informação.

São as distinções entre a qualidade da informação e os tipos de suporte, no entanto, que nos

permitem vislumbrar como o documento se enquadra, como objeto, em diferentes áreas de estudo

como  a  Arquivologia,  a  Biblioteconomia  e  a  Museologia.  Embora  eu  saiba  que  as  imagens-

documento que produzo como objetos de estudo do queer estejam claramente mais próximas das
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concepções e suportes documentais pensados no campo da Museologia, preciso fazer esse percurso

por outros motivos. O que busco construir nesse capítulo não é apenas um espaço comum entre eu

e meu leitor em relação ao que trabalho como documento em minha pesquisa, mas uma reflexão - a

partir do produto - sobre uma cadeia de produção documental que, nesse lugar interseccional da

pesquisa acadêmica com a produção artística, caracteriza o meu método de pesquisa e a minha

poética criativa enquanto artista-etnógrafo.

Nesse  sentido, a  reflexão  que  tento  construir  sobre  o  documento  e  os  gestos  que  o

produzem, de forma técnica e filosófica, nos permite decompor o processo de documentação de

forma  que  possamos  construir  sobre  ele  um novo  olhar:  não  como um ato  complementar  ao

acontecimento artístico, como usualmente observamos em seu contexto de abordagem como objeto

de estudo nas artes, mas como processo-fim, inerente ao movimento do artista-etnógrafo em seu

campo de pesquisa e prática, e que para além do caráter estético-formal, diz respeito também aos

elementos éticos de enunciação do artista-pesquisador em um âmbito cultural.

2.2. Arquivologia

F. Araújo Gomes (1967) aponta o surgimento da escrita como o acontecimento base para a

origem do que hoje temos como objeto de estudo da Arquivologia: os arquivos. Os arquivos são o

que Jean-Yves Rousseau e Carol Couture (1998) definem como instituições públicas ou privadas,

cujas  principais  funções  são  a  aquisição,  avaliação,  classificação,  conservação,  comunicação,

criação e descrição de documentos gerados no exercício de atividades funcionais. 

Com a transição histórica da cultura oral para uma cultura da palavra escrita proliferam-se

nas  diversas  esferas  sociais  documentos  cunhados  nas  mais  variadas  instâncias:  inviduais,

religiosas,  profissionais,  econômicas,  nacionais,  entre  outras.  Consequentemente,  pós-

desenvolvimento da palavra, a existência de arquivos que abriguem essa produção documental se

torna tão importante quanto para as sociedades que agora se organizam em torno da escrita

Gomes (1967) conceitua o documento de arquivo como uma "peça escrita ou impressa que

oferece  prova  ou  informação  sobre  um  assunto  ou  matéria  qualquer"  (GOMES,  1967,  p.  5),

deixando transparecer que o documento - no contexto da arquivologia - corresponderia a materiais

físicos  institucionalmente validados e/ou registrados,  destacando e limitando o caráter jurídico-

administrativo  do  documento  neste  campo.  Apesar  disso,  a  sua  conceituação  é  contestada  por

outros autores, como Marielena Leite Paes (2006), que afirma que é documento tudo aquilo que

registre uma informação, independentemente do suporte que a contenha. 
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A divergência conceitual entre ambos e outros autores do campo quanto a conceitualização

do documento arquivístico se estende, sempre a variar de acordo com as características de cada tipo

de acervo, mantendo como ponto comum usualmente os princípios funcionais da  Arquivologia.

Dois  aspectos  relacionados  ao  que  trago  sobre  o  documento  na  Arquivologia  são

importantes para uma compreensão geral do termo:

1. O documento surge na transição da cultura oral para a cultura escrita, configurando-se como

fonte mais  acessível  a  informação.  Acesso outrora relegado à escuta de um outro,  portador  da

informação a ser transmitida via discurso oral.

2. O ato de documentar para além de uma ferramenta de organização e controle social jurídico-

administrativo, mas como instrumento de materialização do imaterial.

O primeiro ponto me faz pensar sobre a informação e a sua qualidade.  Quando trago à

discussão a passagem de tradições orais para tradições escritas confiro a linguagem verbal escrita

uma centralidade no contexto de arquitetura da informação. A co-existência de diferentes autores,

tanto  na  Arquivologia,  como  na  já  mencionada  Documentação,  e  na  Biblioteconomia  e  na

Museologia que discordam desse monopólio ou hierarquia da linguagem escrita e seus suportes em

detrimento de outras nos põe diante de uma gama diversificada de possibilidades de linguagem

para se documentar e sistematizar determinada informação num documento. 

Nesse sentido os documentos estudados na Arquivologia teriam maiores similaridades com

os trabalhados na Biblioteconomia em função dos suportes e do tipo de linguagem utilizados em

seus processos de produção:

Os documentos de arquivos e de bibliotecas são registrados, em sua maioria, pela escrita e
seus significados, isto é, a informação, pode ser extraída deles, de forma mais direta. A
totalidade das informações contidas nos objetos de um museu não se apresenta tão direta ou
claramente como nas linhas de um texto. (ARAÚJO; RENAU; TANUS. 2012. p. 163.).

A citação  acima  traz  um outro  lado  qualitativo  do  documento  e  esse  é  relativo  a  sua

objetividade informacional. Essa aproximação sugerida entre Arquivologia e Biblioteconomia em

função da objetividade informativa dos documentos em cada um de seus respectivos espaços é

apontada em função de serem campos que lidam com uma produção documental ligada a questões

jurídico-administrativas e técnico-científicas. A objetividade informacional, no entanto, independe

da  linguagem  e  do  suporte.  Não  é  um  condicionamento  técnico,  mas  uma  opção  estética,

especialmente nessa dissertação. Podemos inferí-lo ao pensarmos a produção documental a partir

do que sugere Otlet (1937):
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Em  todo  documento  devem  ser  consideradas  três  ordens  de  elementos:  os  elementos
materiais (substância, forma e acabamento), os elementos gráficos (textos, imagens reais ou
convencionais, notações), os elementos intelectuais. Os elementos intelectuais são os mais
importantes; mas sua possibilidade de expressão está, porém, em função dos dois primeiros.
Trata-se, sempre, de dar forma a qualquer fragmento retirado da realidade, de exprimí-la tal
qual ela é, ou de maneira tal que a imaginação possa representá-la. Para esse fim escolhe-se
(elimina-se,  retém-se,  deforma-se,  amplifica-se,  diminui-se,  exagera-se  ou  atenua-se)  e
grupa-se em uma certa ordem. A escolha e o agrupamento são determinados pelos fins que
podem ser:  ou  registrar  objetivamente  o  que  é,  ou  o  de  fazer  compreender  por  certa
categoria dada do espírito, ou o de persuadir a fim de obter tal adesão ou tal ato voluntário,
ou, ainda, o de distrair, divertir, exaltar, encorajar, consolar. (OTLET, 1937, disponível em:
http://www.conexaorio.com/biti/otlet/.). 

A fala de Otlet remete, quase que diretamente, ao segundo ponto que listei  anteriormente,

referente  ao  documentar  como  ferramenta  de  materialização  do  imaterial.  Quando  faço  esta

constatação me refiro a potência de representação inerente a utilização da linguagem, algo que não

tem origem com o alfabeto escrito, mas que confere aos códigos considerável importância a partir

de então.  Este segundo aspecto que pontuo é central  em meu texto porque corresponde a uma

abstração do documento como qualquer informação, ideia, experiência sensível que, por meio de

operações de linguagem, adquire forma e torna-se objeto estético, carregado de informação e de

potência para transmití-la. Essa é uma constatação geral que podemos inferir até aqui e que se

manterá constante na observação dada ao conceito de documento nas duas áreas que trarei a seguir

– apesar de certas especificidades em cada campo -, e que é importante para a leitura do documento

em meu percurso como objeto estético para além de suas finalidades objetivas de representação.

2.3. Biblioteconomia

Para  Luisa  Orera  Orera  (2006)  as  bibliotecas  são  os  próprios  objetos  de  estudo  da

Biblioteconomia, em sua qualidade de sistemas capacitados a transmitir informação àqueles que a

ela tem acesso. Esse processo de transmissão, para a autora, se dá no acesso às coleções, definidas

por ela como conjuntos de documentos, devidamente agrupados e organizados dentro do acervo

bibliotecário. As coleções, a priori compostas fundamentalmente por livros, hoje seriam integradas

por  variados  formatos  de  documento:  relatos;  manuscritos;  periódicos;  revistas;  documentos

digitais; músicas; entre outros. 

Já E. J. W. Dias (2000) acredita que na biblioteconomia os estudos se dividem em duas

vertentes  principais:  a  tradicional  e  a  especializada.  Na tradicional  os  estudos  documentais  se

vinculam aos espaços das bibliotecas, já na especializada a atenção aos documentos transcende os

espaços tidos como institucionais. Além disso, a qualidade da informação com a qual cada uma das
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vertentes  lida  constitui  um  outro  fator  distintivo.  Dias  (2000)  aponta  que  a  Biblioteconomia

tradicional lida com informação não especializada, e que a Biblioteconomia especializada, como o

nome sugere, trata da informação especializada. 

A definição do documento,  no contexto  da Biblioteconomia  especializada pontuada por

Dias, se aproxima bastante do conceito de documento nos estudos da Documentação, por adotar

uma concepção não restritiva das produções que podem ser compreendidas como documentos e

acatar  uma gama diversificada de possibilidades.  A concepção de informação especializada  na

Biblioteconomia  também a aproxima da Documentação,  uma vez que em ambos os  campos o

documento é uma composição resultante de um contexto técnico-científico de produção. 

As relações entre os dois campos se intensificam e se tornam, de certa forma, de difícil

discernimento, a partir de meados do século XX, em decorrência de uma explosão de produções

bibliográficas  científicas,  que  instauraram  considerável  caos  em  relação  aos  processos  de

documentação informacional no ocidente. Os contínuos esforços do campo em mapear e dar conta

do  caos  bibliográfico  das  produções,  contingente  em  contínua  expansão,  gradativamente

transformam o sentido de documento na Biblioteconomia em função do contexto, permeado pela

necessidade  de  solução  para  o  problema  organizacional  da  produção  técnico-científica  em

emergência. 

Perpassar  essas  similaridades  e  invaginações  entre  as  concepções  de  documento  e

funcionalidades de campo da Documentação e da Biblioteconomia é algo tão importante quanto

categorizá-las  por suas  diferenças.  Entre  a  Arquivologia e  a  Biblioteconomia,  por exemplo,  os

documentos se distinguem por suas origens: os documentos de arquivo são usualmente tidos como

aqueles  que  são  produtos  do  transcurso  de  atividades  e  funções  administrativas  ou  jurídicas,

estando relacionados orgânicamente entre si – esse é um aspecto que fortemente caracteriza os

documentos arquivísticos em seu entendimento categórico.  Já os documentos da biblioteca são

produtos de criações artísticas e pesquisas científicas cuja produção se dedica a um fomento do

técnico, do científico, do humanístico e do filosófico. 

Essas diferenças,  porém, se tratam de concepções  convencionais construídas a partir  da

prática e do funcionamento desses campos, mas que conceitualmente se permitem intersecções e

hibridações,  uma vez que tanto a  informação quanto a  sua forma são elementos em constante

transformação.

2.4. Museologia
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É com a  Museologia  que  acredito  identificar  mais  o  documento  que  penso e  trago no

contexto  de  minha  pesquisa,  especialmente  por  este  ser  um  campo  que  lida,  a  priori  e

majoritariamente, com o objeto dito artístico.  

A proximidade da concepção de documento museológico com o campo da Documentação

também é destacável. Autores como Francisca Hernández Hernández (2006), Mário Chagas (1994)

e  Ulpiano  T.  Bezerra  de  Meneses  (1998)  partilham  da  ideia  de  que  a  caracterização  de  um

documento independe do suporte, sendo possível a um objeto também ser lido como superfície

capaz de reter e transmitir informação.

Para Meneses (1998) o objeto como documento compreende dois tipos de informação: as

informações intrínsecas e as extrínsecas. As intrínsecas são aquelas que referenciam seus atributos

materiais,  físico-químicos  (sua  cor,  seu  peso,  sua  forma  geométrica,  etc.).  As  informações

extrínsecas seriam oriundas de inferências, feitas a partir de leituras possíveis do objeto de arte,

ancoradas  em aspectos  históricos,  éticos,  enfim,  dando  origem a  diferentes  discursos  sobre  o

documento no âmbito da cultura. 

Ambos os tipos de informação também se diferenciam em relação a sua qualidade, sendo as

informações intrínsecas correspondentes a materialidade físico-química do objeto, delimitando seu

caráter  infromativo  às  verdades  objetivas  dessa  percepção  material,  enquanto  as  extrínsecas

carregariam uma falsidade  latente,  pois  são informações  interpretativas,  cabendo ao crítico,  ao

historiador, ao etnógrafo fazer a leitura desses objetos-documento para possibilitar a origem do que

se chama de sistema documental, uma espécie de espaço simbólico dentro do qual o documento

adquire sentido estrutural. Meneses ainda afirma que o objeto-documento é documento desde a sua

criação  por  poder  potencialmente  fornecer  informações  diferentes  das  previstas  como  suas

funcionalidades. 

Com um olhar um pouco diferente, Chagas (1994) acredita que existem duas linhas a partir

das quais podemos optar por compreender o documento na Museologia. A primeira forma está no

entendimento da etimologia da palavra, que vem de docere, ou "aquilo que ensina". O documento

seria,  então,  um  meio  ou  mediador  entre  o  sujeito  e  um  tipo  qualquer  de  conhecimento,  o

documento seria um instrumento a partir do qual algo pode ser ensinado. A segunda perspectiva

seria a de entendimento do documento como um suporte de informação, que só poderia adquirir tal

conotação quando interrogado de algo. Ou seja, para Chagas os documentos são, a priori, apenas

coisas, objetos, que só adquirem caráter documental e potente enquanto tal ao serem devidamente

problematizados em algum contexto. 

Mas gostaria de complementar essas concepções de documento com uma terceira, oriunda

dos  estudos  do  francês  Jacques  Le  Goff  (1994),  que  pensa  a  abertura  do  documento  para  os
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artefatos  e  objetos  como fontes  de  informação e ferramentas  de  investigação da  materialidade

histórica das sociedades. Para Le Goff, os objetos de museu são vestígios da cultura material, que

como parte de períodos específicos na história corroboram com processos de investigação histórica

e reconstrução de uma memória coletiva. 

O deslocamento da arte de espaços como museus para espaços e situações do cotidiano, no

entanto,  nos  permite  pensar  essa  concepção  do  documento  museológico  de  forma  ainda  mais

alargada nos dias de hoje. Em processos como o meu,  Pathos,  ou como Frágil,  trabalho de Ítalo

Campos  trazido  nos  capítulos  mais  adiante,  essa  cultura  material  assume  formas  não

necessariamente materiais, mas igualmente históricas e memoriais, em espaços virtuais como redes

sociais, aplicativos de  pegação e blogs pessoais (Facebook, Tumblr, Grindr, Tinder,  entre outras

plataformas digitais).
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Figura 2 - "Calvin" no Grindr

Fonte: Arquivo Pessoal

 

Como  negar  o  estabelecimento  de  novas  lógicas,  dinâmicas  e  processos  relacionais

introduzidos por interfaces digitais como as supracitadas? Ou como nos obliterarmos de seu caráter

histórico  enquanto  elemento  específico  de  uma  cultura  material  queer?  É  na  mediação
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proporcionada pela interface do aplicativo digital Grindr que conheço Calvin, durante uma rápida,

porém intensa estadia  na  cidade do Rio de Janeiro em Novembro de 2017,  semanas antes  da

qualificação deste trabalho, para participação em um congresso na PUC RIO. 

A memória do beijo,  do toque,  são fugidias  e  impossíveis  de serem capturadas em um

printscreen,  mas  o  desejo  do  encontro,  de  troca  afetiva,  enquanto  acontecimento  potente  é

fortemente transmitido pelo diálogo e pelas trocas simbólicas visíveis nas telas do aplicativo ao

longo de nossa interação. 

Essa  percepção  mais  expansiva  e  adaptada  do  documento  museológico  para  além dos

espaços  legitimados  da  arte  contemporaniza  ainda  mais  a  colocação  de  Le  Goff  sobre  os

documentos como tudo aquilo que "pertence ao homem, depende do homem, serve ao homem,

exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem”

(LE GOFF, 1994, p. 450).". 

Otlet (1934) observava essa ligação quase que natural entre sujeito e documento há quase

um século, quando afirmou que "seja como for, uma coisa parece certa: os livros, os documentos,

conseguiram  tornar  efetiva  entre  os  homens  uma  espécie  de  pensamento  coletivo  do  qual

constituem o corpo material, o suporte e o meio. Razão pela qual o termo documentação está, hoje

em dia, indissoluvelmente ligado à cadeia destes seis termos: ciência, técnica, cultura, educação,

organização social, civilização universal.".

O campo da Museologia,  diante dos campos vistos nas páginas anteriores, parece diluir

diante de nós algumas linhas que, de certa forma, surgiam para tentar delimitar os campos,  as

funcionalidades e as definições do documento apresentadas até aqui. Não que certas delimitações

não sejam importantes ao estabelecimento e funcionamento pragmático, científico das áreas, mas

apesar de o documento estar de certa forma como elo comum entre estas, são as definições a ele

conferidas na Museologia que mais parecem tentar abarcá-lo dentro de uma certa totalidade.

2.5. O que é, então, o documento?

A percepção do processo autoetnográfico  como processo de  possível  funcionalidade  na

adoção  da  documentação  como  recurso  metodológico  de  pesquisa,  e  da  centralidade  poética

conferida aos documentos - produtos desses processos documentais - me trouxeram a esse ponto o

qual eu me abstive de pensar por um tempo durante meu processo de mestrado.

Agora, no entanto, reintroduzo o texto exatamente a partir dessa busca. A Documentação, a

Arquivologia, a Biblioteconomia e a Museologia, como detalhado nas últimas páginas, são áreas

que constato serem territórios epistemológicos de pensamento do "documento". Termo que, apesar
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de comum à todas estas, goza de uma multiplicidade de definições e aplicabilidades, a depender da

área em questão. 

Em inúmeras ocasiões, porém, essas múltiplas definições se atravessam, permitindo que

façamos algumas inferências ao traçar contornos gerais para uma definição sua que seja comum. A

partir  das  transversalidades  encontradas  nas  concepções  de  "documento"  proponho,  uma

conceitualização. A ideia não é propor uma definição geral, mas uma que, partindo das concepções

lançadas pelos campos trazidos, aglutine aspectos relevantes que apeteçam aos propósitos e ao

contexto dessa pesquisa. Quero que estejamos, eu e o meu leitor, na mesma página em relação a

essas concepções, uma vez que o documento reaperece inúmeras vezes nos próximos capítulos.

Quando  trago os  meus  documentos  pessoais  ao  corpo desse  texto  para  refletir  sobre  o

conceito de documento o faço única e exclusivamente com um intuito: comprovar a força que estes

têm  no  sentido  de  me  conectar  simbolicamente  a  um  espaço  maior  de  existência,  um corpo

coletivo, social. Lá estou eu, traduzido em imagem, em números, em séries, em impressão digital,

em hora, dia, mês e ano. Nos meus documentos eu sou quantificado e qualificado em relação a

outros corpos, igualmente quantificados e qualificados. Me torno informação. 

Figura 3 - 20.05.17 - Sete Tapias, Ítalo e Lucca, Órbita
Bar

Fonte: Arquivo Pessoal
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Uma comanda de "balada", que sinaliza a quantidade de bebidas alcóolicas consumidas na

noite em que,  circunstancialmente,  em um jogo de troca de cigarros  e  drinks,  acabei  trocando

também beijos com Ítalo e Lucca. Não tão ocasionalmente, a fotografia da própria comanda (que já

é, em si, um documento) e a tabela de dados1, mencionada na introdução do meu texto, assumem

uma existência mediadora entre acontecimentos como essa noite do dia 20 de maio de 2017 e as

suas possíveis elocubrações narrativas, hoje, aqui, ou em algum outro momento, a partir destes

simples fragmentos de uma memória queer.  

Esse caráter informativo e mediador parece ser, pelo que vimos até aqui, um elemento que

perpassa  as  diversas  áreas  que  se  debruçam  sobre  o  documento.  Documentar  é  materializar

informação,  ou  como  apontado  por  Chagas  (1994)  na  Museologia,  é  conferir  a  um  objeto-

documento o poder instrumental de mediação em um processo de "ensinamento e aprendizagem"

de algo a partir da linguagem ou da sensação. 

O documento,  porém, não esteve sempre lá e o seu processo de produção corresponde,

como verificamos de forma constante nos campos analisados,  a um processo de articulação de

linguagem. A informação contida no suporte de um documento é codificada em linguagem, e como

tal é preciso ler para compreender, ou se deixar experienciar para se afetar.

É  importante  frisar  o  caráter  de  multiplicidade  não  apenas  da  qualidade  informacional

possível em um documento, mas da variedade de suportes e linguagens nos quais esse pode ser

codificado no processo de produção. Há uma vasta diversidade de produções documentais nos mais

distintos âmbitos da sociedade: seja no contexto privado, na religião, na academia, nos espaços

jurídicos,  administrativos,  no  mundo  das  artes,  etc.  Esses  espaços  são  estruturados  dentro  de

sistemas técnicos e simbólicos, e é em consonância com esses sistemas que cada tipo de documento

adquire sua funcionalidade e sua potência.

Em Pathos, por exemplo, parto de uma investigação acerca do gesto documental, da forma

do  documento  e  do  lugar  da  experiência  performática  do  queer num  cotidiano  de  vivências

relacionadas  à  sexualidade  e  ao afeto.  Em meu campo material  e  simbólico  de  documentação

autoetnográfica, documentos como fotografias de comandas, de relações sexuais, áudios transcritos

de conversas, relatos pessoais,  vídeos,  adquirem uma significação outra numa rede de sentidos

mais ampla e complexa, representada pelo processo autoetnográfico em sua generalidade. 

Tomemos  este  texto  dissertativo  também  como  um  exemplo.  Aqui  discorro  sobre  um

percurso de pesquisa de mais de dois anos. É esse o período temporal onde localizo a totalidade da

1 A tabela de dados referente ao processo cartográfico de Pathos encontra-se disponível para visualização em 
http://pathos-cartografiafetiva.tumblr.com, assim como diversos outros documentos produzidos ao longo desse 
período.
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informação  que  planejo  traduzir  nessas  páginas.  O  esforço  de  produção  documental  é,  nesse

sentido, um esforço que se concentra no gesto de escrita, no exercício da linguagem verbal e na

articulação  intelectual,  em  um  ímpeto  de  narrativizar  o  meu  percurso  em  tópicos,  conceitos,

exemplos. É um esforço de organização, armazenamento e transmissão de conhecimentos, tal qual

as propriedades básicas de um documento de caráter técnico-científico, como vimos previamente

ser algo característico em campos como a Biblioteconomia e a Arquivologia. Produzo, a medida

que escrevo nestas páginas, um documento em si, algo destinado a ocupar as coleções de alguma

biblioteca - física ou virtual - nos meses que estão por vir. 

A experiência  artístico-epistemológica  de  Pathos  me  permite  produzir  uma  espécie  de

arquivo  virtual.  Uma  amálgama  de  documentos  relacionados  à  contínuas  experiências

performáticas da afetividade e da sexualidade gay em uma das maiores capitais do país. O acervo

em http://pathos-cartografiafetiva.tumblr.com compõe um mosaico de fragmentos, de documentos

de  processo,  a  partir  dos  quais  podemos  tentar  acessar  vivências  e  impressões  –  que  são

materializadas dentro de um plano de valores e princípios éticos e estéticos relacionados às formas

de ver e experienciar o mundo pelo artista.

Em  toda  prática  criadora  há  fios  condutores  relacionados  à  produção  de  uma  obra
específica que, por sua vez, atam a obra daquele criador, como um todo. São princípios
envoltos pela aura da singularidade do artista; estamos, portanto, no campo da unicidade de
cada indivíduo. São gostos e crenças que regem o seu modo de ação: um projeto pessoal,
singular e único. Esse projeto estético, de caráter individual, está localizado em um espaço
e um tempo que inevitavelmente  afetam o artista.  Os  documentos  de  processo,  muitas
vezes, preservam marcas da relação do ambiente que envolve os processos criativos e a
obra  em  construção.  Anotações  ele  leituras  de  livros  e  jornais  e  observações  sobre
espetáculos assistidos ou exposições visitadas são exemplos dessa relação do artista com o
mundo que o rodeia. São registros da inevitável imersão do artista no mundo que o envolve.
Por meio dessas formas de retenção ele dados, conhecemos, entre outras coisas, as questões
que o preocupam e suas preferências estéticas. (SALLES, 1998, p. 37.).

O documento  que  trato  aqui,  então,  é  tudo  aquilo  que  assume papel  de  mediação  das

relações do artista com o mundo que o cerca, independentemente dos regimes de visibilidade ou

sensorialidade do qual faça parte: sejam regimes pautados na referencialidade, na objetividade ou

na sensibilidade. Em sua qualidade de objeto documental de processos artísticos assumem também

as  mais  diversas  formas:  certidões,  notas,  textos,  livros,  músicas,  áudios,  vídeos,  fotografias,

esculturas, pinturas, objetos, etc. 

Esses documentos também se reivindicam como peças autônomas dentro de um projeto

poético mais amplo, em seu potente caráter comunicativo e histórico, como afirmado por Salles

(1998) ao refletir sobre a relação do projeto poético de um artista e as suas trocas com a sociedade

e com a história:
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A obra de arte carrega as marcas singulares do projeto poético que a direciona, mas também
faz parte ela da grande cadeia que é a arte. Assim, o projeto de cada artista insere-se na frisa
do tempo da arte, da ciência e da sociedade, em geral. Ao discutir o projeto poético, vimos
como esse ambiente afeta o artista  e,  aqui,  estamos observando o artista inserindo-se e
afetando esse contexto. É o diálogo de uma obra com a tradição, com o presente e com o
futuro. A cadeia artística trata da relação entre gerações e nações: uma obra comunicando-
se com seus antepassados e futuros descendentes. (SALLES, 1998, p. 42.).

Ou seja, o documento é um objeto estético que ganha forma em múltiplas linguagens e

suportes.  Mas,  mais  do  que  isso,  o  documento  e  a  linguagem  são  duas  ferramentas

interdependentes. Não existe documento sem linguagem, assim como a linguagem enquanto código

não sobreviveria se a sua própria existência não pudesse ser documentada e, consequentemente,

transmitida.

A minha perspectiva em relação a esta pesquisa se transformou desde a última vez que

modifiquei esse texto, o que demandou a reorganização e a proposição de uma nova hierarquia

estrutural do trabalho. Percebo que investigar o documento, nesse contexto, transcende a atenção às

suas  materialidades,  mas  engloba  também os  gestos  que  são  os  seus  próprios  dispositivos  de

produção. Tanto estes gestos de articulação de linguagem quanto os documentos em seu caráter de

linguagem expressa aglutinam aspectos  estético-formais,  culturais  e  históricos  que compõem o

"grosso" do meu percurso investigativo, além de narrarem práticas históricas adotadas por artistas-

etnógrafos queer em interessantes epistemologias do fazer documental.

No traçar das transversalidades conceituais do documento em distintas áreas, acredito que

compus  um  espaço  comum  e  interessante  de  pensamento  do  "documento",  a  partir  do  qual

podemos refletir e analisá-lo em suas formas recorrentes ao longo do meu texto. Para além do

documento como produto de uma cadeia de acontecimentos, o seu gesto de criação é um ponto

igualmente importante de ser frisado, uma vez que é um processo que dialoga diretamente com o

fazer do pesquisador, especialmente em um contexto de produção técnica e (auto)etnográfica. 

 Penso o queer como espaço de enunciação, tanto quanto pesquisador quanto como artista,

que delimita a minha inserção em um contexto maior de produção poética e histórica. Proponho, de

dentro  desse  espaço  de  enunciação,  um  recorte  temático  (a  busca  sexual  e  afetiva  queer

documentada na arte), conceitual (o documento como poética de criação no queer) e metodológico

(o gesto documental como método (auto)etnográfico) a ser problematizado. Acredito, porém, que o

que trago de Pathos é insuficiente para me proporcionar uma reflexão mais complexa como a que

proponho.  Convido,  então,  outras  obras  que  estão  dentro  de  um  mesmo  recorte  temático-

conceitual-metodológico e com as quais o meu percurso pode dialogar sem grandes problemas.
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Quando saco o aparelho celular e mapeio o espaço ao redor, entediado enquanto espero algum tipo

de ação em um dos – já conhecidos - banheiros da universidade, a minha possibilidade de prazer

ali se embebe de uma consciência culposa.

Fazer banheirão é um  jogo de paciência, 

de espera e incerteza,

E o cair da noite visto daquele fio de pedra só me ressalta a solidão.
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Figura 4 - 14.09.16 - À espera

Fonte: Arquivo Pessoal



3. A VIRADA ETNOGRÁFICA NAS ARTES

O trajeto  que  propus  percorrermos  no capítulo  anterior,  apesar  de  breve,  estabelece  um

entedimento comum a partir do qual podemos compreender que o documento, apesar das  distintas

concepções em campos diversos,  assume características  interseccionais  palpáveis.  Se percebem,

então, eixos comuns apesar das pluralidades em conteúdo, linguagem e forma documental.

Iniciamos aqui um segundo momento.  Proponho que prossigamos com o que acordei ao

final do capítulo anterior como concepção de documento. Trago essa concepção de documento para

dentro  do  recorte  temporal  específico  da  arte  contemporânea.  Um  período  de  mudanças

paradigmáticas significativas nos campos prático e filosófico do fazer artístico,  demandando de

artistas e outros profissionais de áreas adjacentes um novo e atencioso olhar sobre as fronteiras em

expansão e os fazeres em transformação:

Se levarmos a sério a ideia originária que está presente no conceito de uma "história da
arte":  a ideia,  a saber,  de restituir uma história efetiva e trazer à luz o seu sentido. No
conceito está presente tanto o significado de uma imagem como a compreensão de um
enquadramento: o acontecimento artístico, como imagem, no enquadramento apresentado
pela história escrita da arte. A arte se ajustou ao enquadramento da história da arte tanto
quanto esta se adequou a ela. Hoje poderíamos, portanto em vez do fim, falar de una perda
de enquadramento, que tem como consequência a dissolução da imagem, visto que ela não
é mais delimitada pelo seu enquadramento. O discurso do " fim" não significa que tudo
acabou", mas exorta a uma mudança no discurso, já que o objeto mudou e não se ajusta
mais aos seus antigos enquadramentos. (BELTING, 2006, p. 8.). 

Hans Belting (2006) proclama um necessário "fim da história da arte", mas ao fazê-lo sugere

algo diferente do que, de fato, nos parece. O autor não fala de um "fim" no sentido de encerramento

definitivo ou de uma extinção da história da arte. O autor se refere, na verdade, a necessidade de

uma reformulação do discurso daqueles que escrevem, pensam, ou fazem parte dessa história. Para

ele o objeto da arte mudou e os velhos e anestésicos enquadramentos aplicados e reaplicados ao

longo dos séculos anteriores já não são o suficiente para dar conta dos modos possíveis de se fazer e

pensar arte hoje. 

A arte,  enquanto  jogo,  prossegue.  No  entanto,  as  "regras"  agora  são  outras.  Os  ismos

modernistas e as formas de leitura e crítica herdados de outros períodos sendo aplicados no contexto

dessas novas produções geram ruídos e são insuficientes para dar conta do pluralismo inerente às

possibilidades criativas emergentes de um contexto em plena transformação paradigmática. 

Para Anne Cauquelin (2005) "as noções de originalidade, de conclusão, de evolução das

formas ou de progressão na direção de uma expressão ideal não têm mais nenhuma prerrogativa

nesse  momento  de atualidade pós-moderna"  (p.  132.).  Que aspectos,  então,  teriam prerrogativa
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nesse cenário relativamente novo e em contínua mudança? Que elementos caracterizam a obra de

arte contemporânea? 

Da arte minimalista à arte conceitual, existem muitos desdobramentos a partir da década de

60 que vêm a caracterizar,  de acordo com Hal  Foster  (2014),  a  virada etnográfica nas artes,  a

medida  que  a  arte  passa  a  integrar  o  campo  ampliado  da  cultura,  usualmente  relacionado  a

antropologia. Os materiais constituintes do meio artístico, as condições de percepção das obras e as

próprias  bases  corpóreas  dessa  percepção estão  entre  os  desdobramentos  pontuados  pelo  autor,

elementos que circunscrevem a instituição da arte para além dos termos espaciais que a localizavam

em instituições como museus, galerias e estúdios, expandido-a gradativamente como uma rede cada

vez mais complexa, perpassadas por diferentes modelos de subjetividade.

A instituição da arte não podia mais ser descrita apenas em termos espaciais (estúdio, galeria,
museu,  etc.);  era  também uma rede  discursiva  de  diferentes  práticas  e  instituições,  de  outras
subjetividades e comunidades. Tampouco o observador da arte podia ser circunscrito apenas em
termos fenomenológicos; ele também era um sujeito social definido na linguagem e marcado pela
diferença (econômica, étnica, sexual, etc). Sem dúvida, o esgotamento das definições restritivas de
arte e artista, identidade e comunidade também foi provocado pela pressão dos movimentos sociais
(direitos  civis,  feminismos  diversos,  políticas  queer,  multiculturalismo),  bem  como  dos
desenvolvimentos teóricos. (FOSTER, 2006, p. 174.).

Não é minha intenção, no entanto, dar conta de toda a diversidade de características que

abarcam os modos de produção da arte contemporânea, mas é imperativo pra mim, ainda dentro

desse recorte, discorrer sobre alguns desses desdobramentos, pois é nestes e a partir destes que falo

sobre a noção que Hal Foster (2014) traz de artista-etnógrafo e da minha enunciação como tal.

Assim podemos complexificar e especificar  ainda mais as delimitações  temáticas,  conceituais e

metodológicas da pesquisa.

3.1. O artista-etnógrafo

Três  aspectos  centrais  que  relaciono diretamente  aos  desdobramentos  paradigmáticos  da

nova história da arte aparecem de forma convergente em  Pathos e me auxiliam a alinhar o meu

fazer  ao do artista-etnógrafo:  são eles  a ideia  do corpo como objeto da arte;  a  tematização da

intimidade;  e  a  atenção  a  um  outro  cultural,  pós-colonial,  não  hegemônico,  emissor  de  forte

potência de transformação e/ou subversão.

A política cultural  da alteridade ou mesmo a "alterização do  eu" no contexto da virada

etnográfica dizem respeito ao sujeito de associação de uma obra ou processo artístico. Por sujeito de

associação me refiro àquele que é observado, representado, aquele que é traduzido em imagem e

texto cultural ou aquele que, no caso de uma "alterização do eu" conduz uma autoetnografia. 
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Para Hal Foster (2014), a virada etnográfica da segunda metade do século XX traz, ao centro

das  narrativas  artísticas,  esse  outro  culturalmente  não-dominante,  invocado  por  um fazer  mais

engajado em um contexto em que a arte e a cultura viam suas fronteiras se diluírem gradativamente

e se mesclarem em um só e expansivo campo. A arte pensada a partir de políticas de identidade

cultural  coaduna  ao  fazer  estético  do  artista  elementos  inerentes  ao  percurso  imersivo  de  um

antropólogo  em contextos  que  não  lhe  são  comuns.  Esse  hibridação  nos  processos  de  criação

artística dá origem ao que Hal Foster chama de artista-etnógrafo. 

Para o autor, esse fazer é caracterizado por uma lógica horizontal  de funcionamento em

oposição  a  uma  lógica  vertical.  Esse  formato  horizontal  de  funcionamento  seria  o  trabalho

majoritariamente  realizado  a  partir  de  movimentos  sincrônicos  entre  estruturas  simbólicas  que

compõem o  tecido  social  ao  invés  de  movimentos  diacrônicos,  ou  seja,  tratando-os  de  forma

nivelada, ao invés de submetendo-os uns aos outros, a partir de normas disciplinares e hierarquias

dadas  a priori, operantes em determinados meios e campos. 

Esse modelo horizontal de pensamento e prática artística não apenas transversaliza a arte,

mas a perspectiviza politicamente como espaço de representação, contemplação, problematização e

difusão de uma materialidade historicamente cultural. A arte contemporânea assim perspectivada se

torna,  sob  um  olhar  tradicionalista,  uma  arte  perigosamente  política  pois  põe  em  risco  de

apagamento uma série de memórias disciplinares históricas. 

Catherine  Opie,  por  exemplo,  produz  uma  série  de  autorretratos  em  que  constrói

representações fragmentadas das múltiplas e possíveis identidades potentes no corpo da mulher

lésbica.  Em "Self  Portrait/Pervert",  de 1994, a  artista  encara a  câmera fotográfica com o rosto

completamente coberto por uma máscara de couro, veste uma espécie de coleira, tem os dois braços

perfurados de cima a baixo por agulhas e ambos os mamilos perfurados por piercings, além de

ostentar uma tatuagem - aparentemente - recém feita acima dos seios onde podemos ler a palavra

"pervert" (pervertida). 

Acredito que Opie é a artista ideal para trazer como exemplo, neste contexto de discussão

em relação a uma perspectiva de horizontalidade no trato das malhas simbólicas que compõem a

obra de um artista-etnógrafo, não apenas pela sua relação profunda com a comunidade S&M2 na

época deste trabalho, mas pela própria forma como a artista gosta de descrever a si mesma: "uma

problemática fotógrafa documentadora do social"3.

2 S&M é um termo utilizado para se referir a práticas interseccionais do sadismo e do masoquismo na busca do
prazer sexual por meio da dor. O termo se relaciona diretamente a ideia de sadomasoquismo, e caracteriza todo um
campo cultural de práticas sexuais. 

3 Artigo e entrevista disponíveis em: https://www.guggenheim.org/artwork/12201. Acesso em Junho/2018.
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À época de produção da  obra,  no início  dos  anos 90,  políticos  conservadores  tentavam

suprimir  movimentos  contraculturais  aos  quais  a  artista  estava  fortemente  relacionada.  O

deslocamento de signos materiais próprios do universo cultural de S&M, referenciado por Opie na

imagem, para um contexto de formato fotográfico retratista, tradicionalista e fortemente enraízado

no  imaginário  social,  ilustram  o  trato  horizontal  dado  à  diferentes  camadas  simbólicas  que

compõem uma mesma e complexa rede de sentidos a partir da materialização interseccional de uma

forma tradicional, que abriga aqui conteúdo subversivo, contracultural, queer.  

Outro aspecto interessante nessa obra de Opie é a centralidade temática de um erotismo que

é usualmente associado a arte queer enquanto vertente. As dinâmicas de engajamento interpessoal

na  comunidade  queer são  estruturadas,  muitas  vezes,  a  partir  de  organizações  periféricas,

socialmente  condenáveis,  e  compulsoriamente  invisibilizadas.  Essas  dinâmicas  de  engajamento,

como por exemplo a prática S&M, as práticas de pegação em espaços públicos, entre outras, são

usualmente associadas a uma publicização da promiscuidade e da imoralidade por irem de encontro
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Figura 5 - "Selfportrait / Pervert", Catherine Opie.

Fonte: Guggeheim Museum – Repositório Digital.



a modelos heteronormativos, cristãos, que envolvem do celibato à monogamia, e que restringem as

atividades de cunho sexual ao espectro do privado e à lógica reprodutiva. Por normalmente fugir à

essas  expectativas,  a  experiência  da  sexualidade  queer  adquire  uma  conotação  sexual  mais

exacerbada do que de fato,  acredito,  deveria.  A eroticidade do olhar  queer é,  em função disso,

transbordante enquanto desejo potente.

Tammy Rae Carland é uma outra artista  queer  que eu gostaria de trazer para exemplificar

um pouco esse fazer etnográfico. Americana, lésbica, têm trabalhos em inúmeras linguagens e se

destaca dentro de uma, digamos, arquivologia da arte queer que realizei nos últimos meses. Carland

têm documentado a subjetividade da mulher lésbica por décadas em zines, vídeos, músicas e, em

especial, fotografias. 

A sua série entitulada "Lesbian Beds", particularmente, é a minha favorita. Influenciada por

um dos trabalhos de Felix-Gonzalez Torres, a série de fotografias mostra as camas bagunçadas de

suas amigas lésbicas, minutos depois de terem sido esvaziadas, tiradas de uma mesma perspectiva

aérea. Carland, no entanto, não se entitula uma "documentadora", prefere rotular-se "criadora", uma

vez  que,  como  pontua,  suas  fotografias  são  meticulosamente  encenadas  e  produzidas,  e  não

registros espontâneos de acontecimentos e localidades.
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Ambos os exemplos citados carregam características comuns ao artista-etnógrafo observado

por Foster e aos aspectos que relaciono aos desdobramentos trazidos pela virada etnográfica.  A

autoalterização que faz com que Opie olhe para si como um outro me parece próxima da alteridade

assumida por Carland ao mapear os espaços privados das amigas que, como ela, partilham de um

modo de  ser,  se  relacionar  e  estar no mundo  queer.  A autonomia de  ambas nesse percurso de

mapeamento da intimidade referente à vivências relacionáveis a uma subjetividade queer as desloca

ao centro da produção narrativa a partir do qual as imagens-documento produzidas já não podem ser

lidas como paradigma "natural", onde a imagem representa o enquadramento de uma paisagem, mas

sim dentro de um paradigma "cultural" onde a imagem é uma rede informacional, composta por

diferentes textos culturais. 

É a partir desse paradigma que também me enuncio.

45

Figura 6 - "Lesbian Beds", Tammy Rae Carland

Fonte: Kadist Organization – Repositório Digital



Quando incorporo ao meu processo e ao texto documentos visuais que relacionam meus

movimentos  urbanos  enquanto  corpo  desejante  a  certos  lugares,  ações  e  práticas,  me  coloco

inevitavelmente como sujeito presente e ativo nos acontecimentos contextualizados e documentados

por mim nesses lugares, dessas ações e práticas, sejam elas conversas com amigos em bares como o

Birosca Verde (imagem acima), no Órbita, na Sauna Rommeo ou em festas (imagens abaixo), nas

praias e no metrô do Rio de Janeiro, em banheiros públicos, na rua, ou outros espaços quaisquer. 
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Figura 7 - 10.08.16 - Conversa com Ítalo Campos, Birosca Verde

Fonte: Arquivo Pessoal.



Pensemos este então não apenas como um percurso etnográfico, mas como um movimento

ainda mais reflexivo, uma autoetnografia. O termo "autoetnografia", utilizado pela primeira vez por

David Hayano em 1979 é conceituado por Harry F. Wolcott (2004) como "a realização de uma

pesquisa como um real participante, em contraste com o papel habitual do antropólogo, na melhor

das hipóteses, de participante periférico." (WOLCOTT, 2004, p. 98. Tradução minha.).". 

Pode-se inferir que o papel desempenhado tanto por Opie, quanto por Carland, assim como

por mim neste lugar em que me encontro, enquanto objetos de investigação em nossas próprias

pesquisas  e  processos,  é  um papel  (auto)etnográfico.  Para  o  sujeito  queer  tematizar  a  própria

diferença é equivalente a materializar um olhar sobre si mesmo. Estar nessa posição de, ao mesmo

tempo, ser sujeito e objeto do próprio processo criativo sempre me trouxe mais questões do que

respostas. 

Antes mesmo de fazer parte do programa de pós-graduação em comunicação, no qual iniciei

esta pesquisa, já carregava comigo uma importante questão relacionada ao fazer autoetnográfico

que parecia inerente a minha ânsia de pesquisar a mim mesmo a partir do que me classificava como

diferença e que só alguns anos mais tarde pude compreender mais claramente. Não obstante, essa

questão se colocou pra mim novamente ao longo das repetidas leituras que fiz de Foster (2014)

desde  o  início  deste  ano:  o  impasse  da  distância  crítica  entre  o  pesquisador,  sua  metodologia
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Figura 8 - 15.08.16 - Baladas em que nada acontece, Bar Lions

Fonte: Arquivo Pessoal.



etnográfica, o recorte apresentado como objeto e a sua própria enunciação performática ao longo

desse  processo.  Eu  costumava  cansar  apenas  em tentar  entender  cada  um desses  pontos,  mas

acredito que agora consigo levá-los a algum lugar.

Foster (2014) pontua a importância de uma proteção contra uma identificação exacerbada ou

contra um distanciamento excessivo do objeto de estudo. Para o autor a superidentificação com o

outro  (seja ela  por meio de um compromisso participativo em certos contextos  culturais  ou da

autoalterização do  eu)  pode alienar  ainda mais esse outro cultural  ao deixar  de refletir  sobre a

alteridade presente já no processo de representação. Para além disso, a autoidentificação com o

outro cultural pode configurar um perigo iminente de hermetismo e narcisismo, onde os aspectos

antropológicos,  metodológicos  e  científicos  acabam  por  ser  preteridos  em  relação  a  uma

exacerbação do eu que ali se enuncia.

Já Sara Delamont (2007) faz críticas pontuais ao modelo autoetnográfico por considerar um

"abuso" o enfoque de um pesquisador em "si  mesmo" como objeto.  Para a autora a influência

negativa  configurada  pela  proximidade  do  pesquisador  com  os  seus  dados,  a  falta  de  ética

decorrente da identificação de outros sujeitos ao longo do percurso autoetnográfico do pesquisador

e  o  caráter  experiencial  que  acaba  por  não  demandar  resultados  analíticos  enfraquecem  a

metodologia e a situam em um lugar questionável dentro de um paradigma científico maior. 

As  críticas  da  autora  são  rebatidas  por  Alfonso  Benetti  (2013),  que  levanta  fortes  e

consideráveis  contrapontos  ao  que  Delamont  pontua.  O autor  menciona  que  a  proximidade  do

investigador  com o  objeto  e  os  dados  a  ele  referentes  configura  uma  oportunidade  de  acesso

irrestrito a informações previamente ocultas e/ou imperceptíveis por alguém relativamente distante

ou observante; Além disso, propõe que a questão ética pode ser facilmente solucionada a partir de

uma adaptação da metodologia em favor da preservação das identidades envolvidas no processo de

acordo com as necessidades de cada percurso investigativo. 

Para Benetti  a experiência autoetnográfica permite um olhar profundo e potente sobre o

fenômeno  em  questão,  cujos  dados  coletados  são  representativos  da  própria  experiência  do

pesquisador e devem, como tal, ser potentes como fontes de conhecimento sobre o objeto de estudo.

Benetti infere ainda que:

A autoetnografia  encontra  compatibilidade  na  investigação  artística  sobretudo  pelas  seguintes
razões:  é  uma  modalidade  de  investigação  que  incorpora  a  vivência  emocional,  preferências
estéticas, sensibilidade e objetos artísticos criados pelo investigador; trabalha continuamente com
o registro e  a  análise de epifanias  – o que ocorre habitualmente em registros  de investigação
artística;  serve não apenas para relembrar  o  passado,  mas registra  acontecimentos do presente
decorrentes  do  processo  de  investigação/criação;  não  considera  o  investigador  somente  como
representante de uma cultura ou fenômeno, mas enquanto indivíduo – valoriza os seus impulsos
artísticos;  e  os  recursos  da  autoetnografia  podem  ser  aplicados  a  qualquer  momento  da
investigação artística. (BENETTI, 2013, p. 156.).
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"O que a distância crítica garante? Teria essa noção se tornado um tanto mítica, acrítica, uma

forma de proteção mágica, um ritual de pureza por si mesmo? Essa distância ainda é desejável, para

não dizer possível?" (p. 185), questiona-se Foster ao final de seu texto sobre o artista-etnógrafo, que

se  encerra  sem  conclusões.  Não  me  apetece  deter  muito  do  meu  tempo  nesses  últimos

questionamentos  do  autor,  mas  estou  certo  de  uma  coisa:  toda  escrita  é  política,  assim como

também o são as instituições e os sujeitos históricos. Não consigo deixar de imaginar que certos

receios  em relação a  "distância  crítica"  e  a  validade  científica,  como pontuados  por  Foster  ou

Delamont, se dão pelo fato de o  outro agora deter certa autonomia na produção material de suas

memórias  enquanto  sujeito  histórico,  já  que  não  está  mais  na  posição  de  um  outro  objeto,

enquadrado a partir de um olhar colonizador, que muitas vezes o enxerga a partir de uma "fantasia

primitivista". 

A pertinência  dessa  discussão  é  inegável,  especialmente  em pesquisas  como  essa,  mas

infelizmente não acredito que seja uma discussão que disponha de uma conclusão possível e tão

incontestável  quanto  a  sua  própria  necessidade  ontológica  e  contínua  de  crítica.  Nesse  sentido

prossigo compreendendo a minha investigação enquanto pesquisador e o meu fazer enquanto artista

como funções com aspectos políticos e científicos inerentes, em meio aos quais o distanciamento

surge como  demanda a ser exercitada com moderação e autocrítica.

O compilado de informações que trago nesse texto  tem como plano de fundo a discussão

sobre o gesto documental  queer. Gestos que me permitem esboçar mapas de territórios afetivos,

físicos e virtuais, visíveis e impalpáveis, de manifestação do desejo  gay  a partir de  Pathos e das

obras de outros artistas, assim como eu, homossexuais.  

Nesse sentido, pode-se dizer que o que está em questão aqui é uma discussão meta reflexiva,

de como o documental se configurou desde o século passado como um recurso metodológico de

produção de memória e  cultura material  queer  –  a partir  do trabalho de inúmeros  artistas  que

categorizo também como etnógrafos (ou autoetnógrafos) – e, eventualmente, como um recurso de

autopoiesis, de criação de si. 

Para tanto, retorno aos dois primeiros pontos enumerados no início deste subtópico: o corpo

como objeto da arte contemporânea e o desvelamento temático da intimidade. Acredito que a partir

de uma rápida reflexão sobre esses dois pontos posso explorar mais detalhadamente o  queer  e o

meu  próprio  processo  em  Pathos por  meio  dos  dispositivos  metodológicos  e  conceituais  aqui

articulados.

O corpo como objeto e a abordagem da intimidade na arte configuram deslocamentos no

contexto da arte contemporânea. Deslocamentos em torno de um eixo paradigmático que, como já

falei, diz respeito a um novo modelo de produção de subjetividade. Aqui, esse deslocamento não diz
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respeito a um "novo modelo" apenas em seu exercício de alteridade (ao trazerem os outros culturais

no  centro  das  narrativas  como  objetos  de  si  mesmos,  como  em  performances  feministas,  em

videografias queer, etc.), mas por sua revelância também em um âmbito estético formal.

A live art, a performance art, os happenings, os experimentos realizados com a linguagem

do  vídeo,  a  fotografia  desprendendo-se  de  seu  caráter  de  registro  jornalístico  e  objetivo  para

explorar o espectro polissêmico da imagem no campo da arte, por exemplo, são experimentações

que configuraram o surgimento de novas perspectivas e linguagens artísticas e que desconstruíram

os usos e atribuições gerais de dispositivos como a câmera fotográfica,  a câmera de vídeo e o

próprio corpo em determinados contextos. 

A  performance  queer e  a  reflexividade  dos  dispositivos  de  captura  de  imagens,  o

desvelamento e a esteticização de modos de ser e estar marginais e íntimos como texto cultural na

arte, enfim, todos esses acontecimentos acabam repousando sob o mesmo guarda-chuva temático-

epistemológico que, numa perspectiva contemporânea, lida com a diluição das fronteiras entre a

vida e a arte.  Os simples atos cotidianos ou aspectos da vida banal passam a se colocar como

potente  fonte  para  a  criação  artística,  um  movimento  paradigmático  que  fortemente  ilustra  o

momento que se inicia em meados do século passado e que persiste hoje. 

Em outra perspectiva, opto por trabalhar o meu recorte queer como um enquadramento do

micro no  sujeito  da  virada  etnográfica.  Esse  ponto  de  vista  de  desvelamento  dos  percursos

autoetnográficos de artistas  gays, sujeitos cujas práticas culturais e histórias foram obliteradas em

muitos sentidos antes das mudanças paradigmáticas que inauguram uma nova história da arte. 

Ou seja, a discussão paradigmática e macropolítica da diluição de fronteiras entre vida e arte

está presente, mas não é o que está em jogo aqui, embora seja algo latente nessa revisão teórica, na

minha obra e na de outros artistas. O exercício (auto)etnográfico de mapeamento de territórios do

desejo queer no cotidiano urbano a partir da minha própria experiência participativa-observatória,

por exemplo, é um foco. Sim, esse recorte trata exatamente de uma aproximação da vida com a arte,

mas mais do que isso, ele não oblitera as especificidades  inerentes a experiência social que habita o

outro da diferença queer, uma vez que, como afirma John Lindell (1994), "o desejo homossexual é

um lugar, e o mundo gay como um todo é um lugar. De novo, estou tentando esvaziar a noção de

um lugar físico: um lugar pode ser um grupo de pessoas, uma comunidade." (p. 17.).

Para Adrián Scribano e Angélica de Sena (2009) o "gesto" autoetnográfico, como intento

que move o artista consiste em uma validação das experiências afetivas e cognitivas como formas

de  conhecimento  sobre  aspectos  da  realidade,  que  são  baseadas  exatamente  na  experiência  de

autoenunciação e participação num universo onde tais aspectos estão inscritos.(SCRIBANO; DE

SENA, 2009, p. 5. Tradução minha.). O gesto autoetnográfico, no entanto, caminha lado a lado com
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o que observo no contexto dessa pesquisa e do processo de criação de outros artistas  queer  não

apenas como procedimento metodológico inerente ao fazer do artista-etnógrafo, mas também como

poética própria de materialização da diferença, e que trago exemplificada nesta pesquisa a partir do

gesto documental. 

3.2. O Gesto Documental

Feitas as devidas considerações relacionadas 1. ao conceito de documento trazido ao corpo

da  pesquisa  e  2.  a  minha  enunciação  como artista-etnógrafo  nos  múltiplos  espaços  -  físicos  e

virtuais  -  que  se  configuram como campos  de  pesquisa  e  prática,  agora  intersecciono  os  dois

primeiros pontos para que possamos discutir o ponto 3. o gesto documental, compreendido por mim

como os processos de apreensão da experiência autoetnográfica queer por meio de procedimentos

tradutórios, de caráter ético-estético.

Para Tony E. Adams, Stacy H. Jones e Carolyn Ellis (2015) a utilização da autoetnografia

como  metodologia  implica,  automaticamente,  na  adoção  de  uma  ostensiva  reflexividade  como

forma de mediação ativa entre o  eu  que é sujeito da investigação e o mundo com o qual este se

relaciona na configuração do que vem a ser o seu objeto: o próprio choque de forças do artista com

os territórios em que este se circunscreve etnograficamente. Mas no que consiste exatamente essa

reflexividade? Mencionada por Foster e por outros autores que pensam os processos metodológicos

da etnografia, seria o "ser reflexivo" a qualidade de autoconsciência inerente a metodologias como a

autoetnografia ou a dispositivos como o vídeo? 

Ruby  Jay  (2015)  se  debruça  sobre  a  questão  ao  pensar  a  reflexividade  no  cinema

documental, para a autora "ser reflexivo é estruturar um produto de tal forma que o público assuma

que o produtor, o processo de produção e o produto são um todo coerente. Não apenas o público é

conscientizado dessas relações, mas estas são construídas com o propósito desse conhecimento."

(JAY, 2005,  p.  35.).  Substituir  as  palavras-chave da fala  da autora  por  termos como artista  ou

pesquisador  nos  ajuda  a  vislumbrar  o  que  essa  reflexividade  representa  dentro  do  processo

(auto)etnográfico  assumido  pelo  artista/pesquisador  que  toma  a  investigação  de  um  cotidiano

cultural particular como objeto de investigação. 

Jay é enfática, porém, ao se referir aos cuidados em relação ao emprego do conceito de

reflexividade, que pode ser usualmente confundido com outros conceitos, como "autobiografia",

"auto-referência" e "autoconsciência", mas que carrega suas particularidades filosóficas: 

Pode  haver  alguma  confusão  entre  reflexividade  e  termos  que  às  vezes  são  usados  como
sinônimos:  autobiografia,  auto-referência  e  autoconsciência.  Em  um  trabalho  autobiográfico,
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enquanto o produtor - o eu - é o centro do trabalho, ele pode ser O autor claramente teve que ser
autoconsciente no processo de criação do produto (isto é, a autobiografia), mas é possível para ele
manter esse conhecimento privado e simplesmente seguir as convenções estabelecidas daquele Ser
reflexivo não é apenas ser autoconsciente, mas ser suficientemente autoconsciente para saber quais
aspectos do eu são necessários para revelar, de modo que o público seja capaz de entender tanto o
processo empregado quanto o produto resultante e saber que a própria revelação é intencional,
intencional e não meramente narcisista ou acidentalmente revelador.  Auto-referência, por outro
lado, não é autobiografia ou reflexividade. É o uso alegórico ou metafórico do self – por exemplo
os filmes "400 Blows" e "Day for Night" de Truffaut. A vida do realizador nesses trabalhos se
torna simbólica de um tipo de coletividade – de todos os realizadores e, talvez, de todo e qualquer
homem. (JAY, 2015, p. 35.). 

A autora finaliza pontuando que a  autoconsciência  se  diferencia  da reflexividade por  se

referir  apenas  a  um estado  do  produtor  (ou  artista,  pesquisador,  neste  contexto)  ao  longo  do

processo. É o estado de reflexão sobre o processo enquanto no processo,  podendo o artista ser

reflexivo,  mas  a  obra  não  ter,  necessariamente,  reflexividade.  Ou  seja,  o  artista  pode  ser

autoconsciente sobre seu processo sem ser, obrigatoriamente, consciente desta autoconsciência. A

caracterização da obra, do produto, do documento como portador de uma reflexividade só é possível

em face desse desejo de transparecer a consciência processual de sua produção. Isso faz do produto

material  resultante  de  um percurso  (auto)etnográfico  um objeto  estético  portador  de  uma auto

reflexividade.

É esse desejo, essa intencionalidade de tornar de conhecimento público a autoconsciência

criativa ao longo do processo de criação que faz da metodologia autoetnográfica um exercício de

reflexividade.  Nesse  ponto  as  linguagens  despontam como poderosos  dispositivos  técnicos  que

possibilitam,  a  partir  da  especificidade  de  seus  códigos  e  de  suas  infinitas  possibilidades  de

experimentação, a atribuição de poéticas particulares aos gestos documentais adotados por artistas-

etnógrafos queer na singularidade de seus respectivos procedimentos.

Mas como verificar o desejo de autoconsciência de um artista quando tudo o que dispomos é

de documentos que resultam de seu processo? Como mensurar a intencionalidade de um gesto sem

ter tido acesso ao mesmo, ou sequer ao sujeito deste? Será que os documentos que permanecem

desses percursos falam por si só? Será que a reflexividade desses documentos está exatamente na

força performativa que estes conscentram enquanto objetos de conhecimento?

Observem que o documento sobre o qual nos debruçamos no capítulo anterior retorna aqui.

Ele reaparece em seu próprio contexto de produção, fora de bibliotecas, de arquivos, de museus. Os

documentos que discutimos nesse subtópico continuam sendo, em termos de forma e conteúdo,

aqueles que referencio como possibilidades no final do capítulo anterior e que são reforçados por

Scribano e De Sena (2009), que identificam o processo autoetnográfico como um processo que tem

por fim uma descrição da própria experiência e das suas possíveis variações de sentido, e que para

isso utiliza "contos curtos, poemas e a interpretação artística, assim utilizando imagens, objetos e
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metáforas como técnicas para a reflexão e transmissão do “mosaico” de sentimentos, experiências,

emoções e comportamentos que retratam uma visão mais completa da vida.” (SCRIBANO; DE

SENA, 2009, p. 8. Tradução minha).

Ou seja, para nos aprofundarmos ainda mais no recorte referente ao papel do documento no

processo  do  artista-etnógrafo,  precisamos  compreendê-lo  como  objeto  de  conhecimento

deliberadamente gerado e motivado. Os documentos autoetnográficos que incorporo à essa pesquisa

são documentos concebidos a partir de um gesto documental queer.

Mas o que é o gesto documental? Aliás, o que é o gesto? 

Para Vilém Flusser (1994), em seu livro sobre a fenomenologia dos gestos na comunicação,

os gestos são os movimentos do corpo ou do corpo com instrumentos a ele ligados fisicamente para

o qual não há nenhuma explicação causal satisfatória (p. 8.). Ou seja, o gesto para o autor não é a

resposta  do  corpo  a  um  estímulo  físico,  natural,  mas  um  movimento  propositalmente

desempenhado, a fim de conferir sentido, inteligibilidade a alguma coisa. Os movimentos podem

ser passivos ou ativos, ou seja, reações ou ações, mas para o autor apenas as ações se configuram

como gestos.

Diferente de códigos de linguagem convencionados que adquirem uma compreensão comum

no contexto  da  comunicação  interpessoal  entre  sujeitos  que  partilham do código,  os  gestos  se

articulam e se expressam na forma de um fenômeno, codificado de sentidos, que demanda relações

interpretativas de seus significados mais do que explicativas ou determinantes.

Nesse  sentido,  a  análise  metodológica  do  gesto  foca  no  seu  caráter  de  "ação",  em sua

qualidade de elemento de fruição e comunicação da experiência estética, acoplando o pensamento

do gesto às formas comunicativas ao invés de sociológicas.

Sobre a teoria geral dos gestos, Rachel Costa (2016) nota que "a teoria dos gestos parte do

gesto concreto e da análise daquela liberdade específica para sua interpretação." (p. 276), afirmando

que as liberdades específicas originadoras de gestos concretos têm gradativamente se tornado mais

conscientes de suas características técnicas a partir  dos anos 60, 70, compreendendo a força de

fruição e comunicação estética desses gestos na  práxis,  como observado por  Flusser  ao pensar

movimentos como o bodyexpression, actionpainting, happenings e living theatre. O problema que

aí reside, no entanto, é que o gesto na práxis, como objeto, o levaria a análises de caráter objetivo e,

como afirma Costa, "uma teoria engajada deve tratar do como a liberdade se exprime no gesto, não

do fato de ela se exprimir nele. O como exige a consciência do gesto, exige engajamento nele." (p.

276). 
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  Engajamento aqui está para a prerrogativa humana de "mudar o mundo". Consciência aqui

está para reflexividade. O gesto é reflexivo e é transformador, nesse sentido, o gesto é movimento

que torna possível a criação de mundos enquanto proposição comunicativa estética. 

Os gestos são proposições estéticas, visto que são climas, são universos de significado, traduzidos
em gestos. A vivência desse clima do gesto levanta problemas de ordem ética e epistemológica, ou
seja, é parte efetiva do mundo. A delimitação do estético no gesto não passa pela eliminação dos
demais aspectos que o constituem, mas pela metodologia utilizada para a análise do mesmo. É
nesse ponto que Flusser introduz o conceito de sintonia, o qual ele utiliza para propor uma relação
com  os  gestos  que  não  passa  pela  explicação  causal  (característica  das  perspectivas  ética  e
epistemológica) e que, consequentemente, aproxima o gesto de uma perspectiva estética. Assim, a
sintonia é a interpretação de gestos como algo que é diferente da razão, ou seja, que expressa um
clima artificial transformado em gesto. Assim, a sintonia, na medida em que cria climas artificiais,
é um dos modos de o ser humano dar sentido à sua vida, visto que é expressão simbólica junto ao
outro, empresta aos climas, sejam eles reais ou imaginários, significação. (COSTA, 2016, p. 277.).

A "sintonia" colocada por Costa é o que Flusser chama de "stimmung", na versão original do

texto em alemão e de "accordamiento", na versão em espanhol a que tive acesso. A ideia proposta

de sintonia é de vital importância para a leitura dos gestos tal qual pensados por Flusser, pois é a

partir desses "climas artificiais", que tentam dar conta de uma espécie de espaço virtual simbólico

de sentidos  entre  o  gesto  que  cria e  a  experiência  estética do  acontecimento  em fruição,  que

podemos nos aproximar de aspectos que fazem parte de uma ordem impossível de ser abarcada

integralmente no que diz respeito a processos de criação e experiência estética.

Quando  eu  contemplo  um  trabalho  artístico,  não  o  interpreto  como  um  gesto  imobilizado,
simbolicamente representando algo que é diferente da razão? E não é o artista alguém que articula
ou expressa algo que a razão (ciência, filosofia etc.) não consegue articular ou não pode fazer da
mesma forma? (FLUSSER, 1994, p. 13. Tradução minha.).

Quando Flusser (1994) pontua que "o acordo tira os sentimentos de seu contexto original e

os converte em estética na forma de gestos com o qual se torna artificial." (p. 14.) e complementa

que "o artificial nos climas apresentados é em primeiro lugar um problema estético. O jogo gestual

empresta ao mundo e à vida uma significação estética." (p. 15.),  ele indica, de certa forma, uma

fragilidade  e  uma  força  potentes  no  fazer  artístico  como  exercício  elementar  de  produção  da

experiência estética. 

O gesto  como ato  significador  de  um desejo  de  expressão  a  partir  de  movimentos  que

produzem  linguagem.  O  accordamiento,  ou  sintonia,  como  preferir,  como  uma  amálgama  de

sentidos  gerados  a  partir  do  gesto,  cuja  qualidade  deve  ser  pensada  numa  escala  que  vai  da

"verdade" ao "kitsch", em função da variedade semântica da palavra verdade em outros campos de

estudo, como pontua Flusser (1994). Ele afirma que "na epistemologia verdade significa adequação

com o real; na ética e na política, ser fiel a si mesmo; ao contrário, na arte verdade quer dizer

fidelidade  ao  material  com  que  se  lida."  (p.  15.),  sugerindo  que  a  qualidade  de  informação

transmitida por um gesto está ligada ao seu código e a sua linguagem. 
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O gesto  documental  que  proponho  no  contexto  de  minha  pesquisa  é,  na  verdade,  uma

proposição guarda-chuva, digamos, "meta gestual". Como assim? Permita-me explicar: ao longo do

meu processo fiz uso de diferentes dispositivos de apreensão e registro das experiências vividas nos

espaços de vazão do meu desejo queer. A gama de documentos criados, apesar de não tão vasta, é

produto de gestos diversos, e é múltipla em termos de linguagens. Nesse sentido, quando me refiro

aos gestos documentais me refiro a uma série de outros gestos especificados por Flusser, como o

gesto  de  escrever,  o  gesto  de  fotografar  e  o  gesto  de  vídeo,  enfim,  gestos  que  viabilizam

procedimentos comunicativos e estéticos. 

O que me impulsiona a pensá-los a partir de um mesmo ímpeto gestual sob o nome de gesto

documental é o fato de que eu só pude percebê-los em suas singularidades enquanto pensava as

obras queer por ter, na sintonia com e dessas obras entre si, percebido o embricamento inevitável da

experiência estética de sujeitos da  diferença  como eles e como eu. Na identificação pra além da

afetação. 

A percepção de que a ação que leva o artista  queer  a  produzir  documentos, em outras

palavras,  o ímpeto fotográfico,  fílmico,  confessional de um artista  gay que realiza um percurso

autoetnográfico  das  próprias  vivências,  como sujeito  da  diferença  que  escapa  às  modelizações

sociopolíticas e culturais dominantes, é um gesto cuja força de acordamiento ou sintonia torna os

aspectos  formais  e  ético-epistemológicos  inevitavelmente  indissociáveis  enquanto  objetos  de

experiência  estética.  Ou  seja,   reitera  sua  qualidade  de  documentos,  componentes  de  uma

materialidade histórica, cultural e estética do mundo.

A não obliteração de uma subjetividade ético-política que motiva esse desejo de produção

material de verdades culturais a partir de distintos e específicos gestos é o que tento caracterizar

aqui sob a égide de  gesto documental.  Não como mais um gesto específico com características

particulares, distintas de tantos outros, mas como categoria possível que amalgamásse gestos já

pensados e existentes, principalmente na obra de Flusser, mas cujo caráter qualitativo se permitisse

exceder a escala da verdade estética, para acoplar outros regimes de verdade, por considerá-los no

contexto do processo de criação inevitáveis ao pensamento do fazer artístico queer.

Em outras palavras, a proposta de um gesto documental diz respeito a proposição de um

ponto  de  assunção  da  complexidade  do  objeto  artístico  no  contexto  dessa  e  de  outras

autoetnografias,  por meio do pensamento da forma e do conteúdo -  que diz  respeito  a  própria

experiência cultural do artista-etnógrafo. Não que estes sejam - de fato – obliterados no pensamento

do gesto em Flusser porque não o são, uma vez que o autor conta com as possibilidades dos gestos

da obra de arte, muitas vezes, serem epistemológica ou éticamente implicados. 
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A questão que se coloca para mim é a de uma certa inadequação de pensar o gesto da obra

de arte, especialmente numa instância em que este se dá num espectro ampliado da cultura, a partir

exclusivamente de suas implicações estético-formais. 

Nesse  sentido,  trago  outras  duas  perspectivas  distintas  e  que  acredito  podem  ser

complementares  nessa  minha  tentativa  de  construir  o  gesto  documental.  Sob  o  qual  eu  posso

analisar  tanto os desdobramentos estético-formais da produção de documentos (auto)etnográficos,

como  os  éticos  e  epistemológicos,  dos  processos  de  natureza  essencialmente  complexa.  Estas

perspectivas estão nos estudos de Bruno Latour e Cecília Salles.

Na arte, assim como em outras áreas e na ciência em geral,  esse percurso realizado por

artistas e pesquisadores, da elucubração criativa à representação enquanto procedimento material é

um percurso que outrora não se pensava com a distinta clareza que podemos pensar hoje. Gestos

como o da fotografia, o da escrita e o do vídeo, em suas funções estético-documentais, são parte de

uma  cadeia  mais  extensa  de  mediações.  Meu  objetivo  neste  capítulo  tem sido  o  de  conciliar

mecanismos teórico-metodológicos que me permitam explorar essa cadeia virtual da representação,

por onde circulam transfiguradas e potentes, a força das coisas em si, dos fenômenos.

O repórter  vai  a  campo como o pesquisador,  utiliza materiais  e  métodos mais  simples,
porém análogos aos da pesquisa científica,  e  com o mesmo objetivo de dar  ciência ao
público da realidade enquanto atualidade. O objeto de estudo não se confunde, portanto,
com o objeto do “mundo real”, não por estar preso à subjetividade do observador, mas por
se tratar de uma construção a partir das inscrições realizadas por dispositivos (...)  “Dar
ciência”, seja no jornal, seja no laboratório, é compor uma rede de proposições conectadas
de forma a reforçarem-se mutuamente, inclusive com o recurso explícito ou implícito a
dados,  informes  e  resultados  de  testes,  assim  como  outras  inscrições  e  registros  que
traduzem os dados em fatos comunicáveis. (LATOUR, 2001, p. 284). 

Flusser fala do gesto que dá origem a obra de arte e da experiência estética a partir de uma

escala da "verdade", por meio do qual podemos pensar uma potência afetiva desse objeto estético-

formal. O gesto flusseriano seria um exercício análogo, em Latour  (2001), ao que este pontua como

uma  necessidade  de  "dar  ciência  ao  público  da  realidade  enquanto  atualidade"  a  partir  da

composição de uma rede de formas que se referenciem e se reforcem, não por suas "verdades"

artísticas, estético-formais, mas por suas relações de "verdade" ético-epistemológicas no mundo,

por sua qualidade informativa e a sua função de conferir  inteligibilidade aos fenômenos que as

originam.  

Para Latour  (2001) esse é  um processo de produção de referência,  e  está  associado,  no

campo das ciências, à ideia de inscrição, termo empregado por ele para descrever, em geral, todos

os tipos de transformação que materializam uma entidade em signo, em arquivo, ou em documento

– assumindo inúmeras formas – para promover eixos de deslocamento do saber científico dentro de
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uma cadeia maior. Latour (2001), no glossário de termos presente em seu livro, define dessa forma

o conceito de inscrição:

Termo geral referente a todos os tipos de transformação que materializarn urna entidade
num signo, num arquivo, num documento, num pedaço de papel, num traço. Usualmente,
mas nem sempre, as inscrições são bidimensionais, sujeitas a superposição e combinação.
São sempre móveis, isto é, permitem novas translações e articulações, ao mesmo tempo que
mantém  intactas  algumas  formas  de  relação.  Por  isso  são  também  chamadas  "móveis
imutáveis", termo que enfatiza o movimento de deslocamento e as exigências contraditórias
da tarefa. Quando os móveis imutáveis estão claramente alinhados, produzem a referência
circulante. (LATOUR, 2001, p. 350.). 

O  gesto  de  criação  e  as  inscrições  científicas,  apesar  de  serem  pensadas  em  campos

filosóficos  distintos,  lidam  com  a  mesma  questão:  Como  dar  conta  dos  fenômenos?  Como

apreender, acondicionar o mundo em linguagem?. O esforço de Flusser é o de tentar pensar, por

meio do gesto, um esforço humano - que modernamente pode contar com o auxílio da máquina - de

comunicar o incomunicável, o sensível. Já Latour busca teorizar o fenômeno da natureza, de caráter

físico, biológico, químico, de alguma forma verificável, quantificável e qualificável. Tentativas e

formas de  representação do subjetivo e do objetivo.

Cecília Salles (1998), no entanto, como alguém que se debruçou por algum tempo sobre os

processos  criativos,  construiu  uma  perspectiva  bastante  interessante  da  produção  de  referência

dentro de processos  de criação.  Para ela,  a  produção referencial  na  criação está  nos  processos

documentais  realizados pelos artistas no tocante do desenvolvimento de seus projetos.  A autora

desenvolveu uma metodologia própria de estudo desses processos ao qual ela atribui o nome de

crítica de processo. Segundo Salles (1998) a ideia da pesquisa atribuída ao fazer artístico se dá por

meio dos documentos de processo (documentos produzidos ao longo de um percurso de criação), a

partir dos quais se podem notar duas importantes constantes que acompanham o movimento de

criação da obra: armazenamento e experimentação. O primeiro termo faz referência aos recursos e

aos meios de registro empregados pelo artista para guardar as informações obtidas ao longo de um

percurso poético, de modo a poder reacessá-las em momentos diferentes do processo investigativo.

O segundo termo, a experimentação, é por onde se permite transparecer a natureza indutiva da

criação, no sentido peirceano do termo4.

Quero enfatizar que o ato de armazenar é geral, está sempre presente nos documentos de
processo. No entanto, aquilo que é guardado e como é registrado varia de um processo para
outro, até de um mesmo artista.  (…) Outra função desempenhada pelos documentos de
processo é a de registro de experimentação, deixando transparecer a natureza indutiva da
criação.  Nesse  momento  de  concretização  da  obra,  hipóteses  de  naturezas  diversas  são
levantadas  e  vão  sendo  testadas.  Encontramos  experimentação  em  rascunhos,  estudos,
croquis,  plantas,  esboços,  roteiros,  maquetes,  copiões,  projetos,  ensaios,  contatos,  story-

4 Para a lógica tradicional são concebidas distinções apenas entre a dedução e a indução. A primeira se constituiria
como uma inferencia que extrai uma conclusão já contida nas premissas; a indução, em questão no texto, seria uma
inferência experimental, que não objetivaria a criação de algo novo, mas a confirmação de uma teoria por meio do
empirismo, o que para o crítico de processo o permite reconstruir o caminho de experimentações percorrido pelo
artista até obter o que apresenta como obra final. 
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boards. Mais uma vez, a experimentação é comum, as singularidades surgem nos princípios
que direcionam as opções. Cada uma das pegadas deixadas pelo artista fornece ao crítico
informações diversas sobre a criação e lança luzes sobre momentos diferentes da criação.
(SALLES, 1998, p. 18.).

Na  crítica  de  processo  de  Salles  é  a  partir  de  uma  abordagem  relacional  entre  estes

documentos de processo e o artefato apresentado (o objeto estético, apresentado enquanto obra) que

é suscitada uma reflexão sobre o processo do fazer arte pelo viés do modelo de rede: um contínuo

de interconexões instáveis estabelecidas pela geração de nós de interação entre cada uma dessas

referências produzidas (documentos), cuja variabilidade obedece a alguns princípios direcionadores.

Uma espécie de deslocamento pela mente do artista, partindo do momento "final" em direção ao

início, seguindo os rastros deixados, armazenados na forma documental. 

Para Salles (2010) a vantagem desta estratégia é a possibilidade de se compreenderem as

interconexões produzidas pelo artista a partir das relações que estabelece com seu espaço e seu

tempo, por meio de questões relativas à memória, à percepção, aos recursos poéticos e criativos que

definem os  diferentes  modos  de  estruturar  as  tramas  do  pensamento  em criação.  Em Salles  a

referência é o próprio documento de processo.

A experiência (auto)etnográfica pode ser relatada a partir de diferentes perspectivas como

pudemos  ver  nas  últimas  páginas.  A produção  de  sentido  a  partir  de  uma  vivência  artístico-

antropológica é um exercício sem fórmulas corretas ou excepcionais, é sempre exercício, pois a

experiência fenomenológica, por mais que possa por meio dos documentos ser reativada de alguma

forma,  nunca  será  a  coisa  em  si.  Acho  até  que  me  apetece  a  inexistência  de  uma  teoria  de

interpretação  dos  gestos  porque  pensar  o  gesto  nesse  lugar  da  tentativa,  da  inexatidão  e  da

incompletude é pensar o próprio processo criativo pelo que ele é, caracterizado por seu inerente

inacabamento e por sua perene potência de ressignificação dentro de uma rede mais extensa de

outros gestos criativos. E é por isso que opto por pensar o documental inicialmente a partir do gesto

flusseriano. 

O  que  vem,  o  que  é  produzido,  o  que  resta  após  o  gesto  é  matéria,  é  conhecimento,

informação – objetiva ou sensível - latente em um acordo tácito fiado, entre artista e interlocutor,

por meio do documento. É no documento, enquanto objeto performativo, que o artista-etnógrafo é

capaz  de  condensar  os  fragmentos  de  sua  experiência  que  se  foi  e  que  nunca  mais  pode  ser

retomada da mesma maneira. O exercício que Salles e Latour propõem é exatamente o de, a partir

desses  pequenos estilhaços,  podermos buscar  a  recomposição  de uma figura maior,  referente  à

própria coisa em si, à experiência completa e complexa de um eu que, mesmo na forma de espelho

em pedaços, consegue se fazer reflexo. 
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Os artistas  queer, assim como inúmeros artistas cuja produção é motivada pela política de

alteridade e  da diferença,  reconfiguram o gesto documental  em processos (auto)etnográficos de

pesquisa ao adicionar a estes uma terceira camada de reflexividade. 

O  artista  da  diferença  que  cria  a  partir  da  performance  (auto)etnográfica  lida  com  a

reflexividade do gesto criativo à nível de uma: (1) autoconsciência de sua utilização consciente dos

dispositivos  técnicos  acionados  pelos  gestos;  (2)  autoconsciência de  sua  própria  presença

documentada enquanto ato performático produtor de sentido, um tipo de reflexividade do corpo

característica,  por  exemplo,  da  performance  art  ou  da  videoarte,  onde  o  corpo  do  artista  se

configura como suporte ou objeto.

A questão é que o artista-etnógrafo que parte de um contexto de identificação ou que é ele

mesmo  esse  outro  cultural  traz  à  essa  dupla  reflexividade  uma  terceira  camada:  (3)  a  sua

autoconsciência enquanto sujeito da diferença. 

Essa  consciência,  pelo  que  percebo,  confere  ao  modelo  documental  de  muitos  desses

artistas-etnógrafos  um  caráter  emancipativo  em  relação  a  forma  como  produzem  novas

representações dos sujeitos periféricos por meio da arte. O periférico, tomado historicamente como

um  outro  por grupos culturais  dominantes,  faz-se,  nesse  recorte,  um  outro  de si  mesmo.  Cada

camada reflexiva remonta a um aspecto distinto do gesto criativo: (1) linguagem/suporte, (2) objeto

e  (3)  consciência  da  partilha  de  uma  perspectiva  descolonizadora  dos  saberes  e  experiências

normatizantes. A própria instituição de uma categoria de arte que elenca tais produções denota sua

distinção  epistemológica.  A arte  queer  não  é  assim  denominada  em  função  de  um  "recorte

temático", mas por refletir um olhar da realidade que é hegemonicamente incomum, não por ser

necessariamente portador de originalidade, mas por sua particular localização sociocultural.

No  capítulo  a  seguir  parto  para  uma  análise  mais  referencial  e  menos  abstrativa  dessa

localização  particular.  A partir  do  trabalho  de  alguns  artistas  notadamente  pertencentes  ao  que

historicamente denominamos arte  queer  tento tornar ainda mais palpáveis algumas das (muitas)

considerações feitas até então. A permuta desses trabalhos com documentos processuais de "Pathos"

me auxilia também na reflexão sobre os gestos específicos,  localizados sob o guarda-chuva do

documental. 
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4. O DOCUMENTO QUEER

O queer é o equivalente bárbaro ao conceito de família tradicional do ocidente. Seus modos

de ser e estar no mundo representam a barbárie moral e, como tal, subexistem como uma constante

ameaça a modelos de subjetividade hegemônicos historicamente nos campos sociais, religiosos e

culturais. 

Mas quem é o sujeito do queer? 

E o que o torna queer?  

Acredito que essas não são questões encerradas  ou que pretendo resolver  aqui.  A única

permanência em relação ao queer, provavelmente, é o seu estado inerente de fuga. Perspectivas que

se destacam em contextos teóricos tomam a conceituação do  queer  a partir de sua qualidade de

exaltação  e  ostentação  da  diferença e  de  uma  certa  inconformidade  com  a  normatividade,

especialmente no que diz respeito a questões de gênero e sexualidade.

Queer é o estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da sexualidade desviante –
homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o excêntrico que não deseja ser
“integrado” e muito menos “tolerado”. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira ao
centro nem o quer como referência;  um jeito de pensar  e de ser que desafia  as normas
regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do “entre lugares”, do
indecidível.  Queer  é  um  corpo  estranho,  que  incomoda,  perturba,  provoca  e  fascina.
(LOURO, Guacira Lopes. 2016, p. 7-8.).

Para Guacira Lopes Louro (2016) desde que nascemos há um intenso e recorrente trabalho

pedagógico que objetiva imputar aos nossos corpos arquétipos de gênero e sexualidade a partir das

normas vigentes. Esse exercício laboral se dá pela repetição e não cessa em nenhum momento de

nossas vidas, podendo variar a medida que crescemos, mas sempre nos acompanhando de forma

potente em nossas relações inter ou intrapessoais. A norma perpassa todas as estratosferas culturais

dos nossos espaços de convivência, e a vigília coercitiva do gênero e da sexualidade nos espaços

públicos partilhados produz formas de afirmação da norma, a partir da culpabilização, do rechaço e

da  punição  aqueles  que,  de  alguma  forma,  representem  uma  fratura  à  modelização  à  nível

sociocultural.

Quando Jose Esteban Muñoz (2017) fala da existência de um universo utópico para o queer

é à existência de espaços – físicos ou virtuais – que se estruturam fora da heteronormatividade que

ele se refere. Esses espaços são como zonas onde a subjetividade marginal dessas pessoas constrói

territórios: estas zonas podem vir a ser espaços de uso público – cujos usos são ressignificados a

partir de políticas particulares do desejo queer -, espaços virtuais materializados em aplicativos de

pegação já citados como o Grindr, Tinder, Scruff – que funcionam como dispositivos construtores
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e/ou reorganizadores de uma dinâmica relacional e afetiva de homossexuais do sexo masculino, por

exemplo.  

A existência desses espaços utópicos dialoga com o que venho mencionando há algumas

páginas em relação a uma perspectiva específica do olhar queer Perspectivas localizadas em zonas

de resistência, como camadas simbólicas que  coexistem com o sistema, e que permitem a nós,

sujeitos de uma diferença, exercermos modelos distintos de sociabilidade, afeto e de desejo uns com

os outros.

A arte queer representa, análogamente nas artes, essa fratura da modelização. Quando Hans

Belting (2006) propõe o fim da história da arte ele o faz em um contexto de deslocamento da obra -

de sua saída de espaços institucionais, de sua desmaterialização, etc – em face do surgimento de

novos  paradigmas,  é  um deslocamento  de  localidade,  um deslocamento  estético-formal.  A arte

queer, assim como a arte criada a partir do pensamento e do gesto de movimentos sociais como o

feminismo, os movimentos negros, de imigrantes, entre outros, representam um deslocamento do

poder. Finalizo o capítulo anterior mencionando um terceiro grau reflexivo no gesto documental

queer  e  é  exatamente  a  ele  que  retorno  quando  falo  desse  deslocamento.  A arte  da  diferença

representa, assim como o sujeito  queer diante do tradicionalismo de uma sociedade dogmática e

normativa, uma ruptura não só formal com a história da arte, mas também ética e metodológica.

Enquanto força desestabilizadora que assegura o lugar da subversão na arte, o queer não é

um  elemento  conceitual  referente  apenas  a  uma  identidade  cultural  marginalizada,  mas  a  um

modelo prático de vida, como propõe Judith Butler (1993) ao pensar o gênero e a sexualidade a

partir de seu caráter performativo. Dessa forma, acredito que o estar queer é a prática do artista que,

de alguma forma, localiza e atualiza a tecitura da rede de afetos e territorialidades que compõem e

mobilizam uma subjetividade queer invisível nos espaços físicos e virtuais.

Por outro lado, o ser queer configura um olhar localizado sempre atento, de onde é possível

a deliberação da ação, da experimentação, da materialização prática da fluidez  queer em vias de

contestação da norma, ou simplesmente de exaltação e visibilização do periférico. Em função disso,

a arte queer, ao permitir por meio do gesto documental dos artistas-etnógrafos a criação de novos

mundos e realidades, potencializa também a existência de uma utopia  queer enquanto força, uma

vez que, nas palavras de Muñoz (2017), a utopia "oferece-nos uma crítica do presente, daquilo que

é, ao lançar uma imagem daquilo que pode e talvez venha a ser".

Essa consciência reflexiva sobre a existência de um lugar cultural das pessoas LGBTQ na

sociedade adquiriu relativa força após os movimentos de liberação  gay nos EUA, o que de certa

forma permite a configuração de base para o que trago e penso aqui como uma arte queer reflexiva:
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Ao contrário das formas anteriores de ativismo gay, a liberação gay promoveu visibilidade
ao encorajar as pessoas a “saírem do armário” como LGBTQ, em vez de permanecerem
fechadas e / ou assimilarem as normas sociais dominantes. Esse ethos se manifestou tanto
na arte quanto na história da arte: artistas se encorajaram a fazer arte sobre sua identidade
sexual e historiadores de arte LGBTQ começaram a recuperar o trabalho da arte LGBTQ
que passou  despercebido,  foi  censurado ou apagado de  livros  de  história.  O desejo  de
documentar e celebrar representações de identidade, vida e história queer é um exemplo da
politização da sexualidade que surgiu durante esse período. (BURK, Tara. 2015. Disponível
em: http://arthistoryteachingresources.org/lessons/queer-art-1960s-to-the-present/). 

O desejo de documentar como leitmotiv de um gesto criativo queer confere à arte queer uma

inerência  política  e  um papel  histórico  muito  fortes,  se  configurando  como um movimento  de

resistência não apenas nas artes, mas no âmbito mais geral da cultura e da sociedade, onde o ser e

particularmente o  estar queer  nos colocam constantemente em posição de vulnerabilidade,  mas

também  de  disputa  por  sobrevivência  material.  Dessa  forma,  o  estabelecimento  de  uma  arte

representativa de uma subjetividade relacionada às formas de ser e estar no mundo particulares a

comunidade LGBTQ sempre foi um exercício disruptivo e de transgressão.  

As produções de caráter queer ganham força no final da década de 60 com os movimentos

libertários desencadeados após os  Stonewall Riots  em 1969 e atingem um ápice nos anos 80/90,

quando o termo queer é apropriado por ativistas e artistas em face da crescente onda de lgbtfobia

diante da crise produzida pelos surtos de HIV/AIDS em todo o mundo. De acordo com Tara Burk

(2015) o termo "queer" se torna um favorito entre as pessoas que se identificavam como LGBTs em

diferentes partes do espectro por ser uma palavra que carecia de um significado estabelecido forte,

fixo, e pelo aspecto desafiador que o seu uso automaticamente conotveava.  O ato de apropriação

linguística do termo, utilizado de forma pejorativa contra homossexuais e incorporado ao léxico de

ativistas lgbtq como termo de empoderamento e orgulho durante esse período sinaliza um ímpeto de

autopoiesis a  partir  de  gestos  subversivos  de  apropriação  e  ressignificação  da  linguagem e  de

representações culturais de si historicamente produzidas por um outro culturalmente colonizador. A

ressignificação,  assim como a  documentação,  a  abstração,  a  crítica  e  a  interseccionalidade  são

algumas das diferentes estratégias utilizadas e verificadas na obra de artistas  queer  que conferem

uma materialidade crítica ao que entendemos por arte queer para além do campo das artes, mas no

espaço social de forma ampliada.

Neste capítulo, dentro do grande espectro de possibilidades da arte queer, opto por priorizar

artistas do sexo masculino que trazem suas formas de afeto, seus desejos carnais, e arquétipos da

própria  sexualidade  ao  centro  de  suas  narrativas.  O  que  Muñoz  (2017)  chama  de  "narrações

ritualizadas", tenho chamado aqui de "documentos" produzidos por meio de gestos documentais, em
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linguagens como o vídeo, a fotografia e a escrita. Somos movidos por ímpetos parecidos. Ao passo

que em seu trabalho Muñoz reflete sobre uma memória utópica queer, ou seja, a potente existência

de um universo simbólico de "mundivivências" gay que podemos acessar por meio da memória

construída nessas narrativas ritualizadas, eu investigo o gesto que as narrativiza em documentos de

"mundivivências" queer, e perpasso também alguns de seus desdobramentos enquanto documentos,

ou seja, memória material. 

O mapeamento desse universo utópico emerge com um fulgor característico equivalente aos

vaga-lumes  de  Didi-Huberman  (2001).  Podemos  pensar  esse  tipo  de  produção  artística  desde

sempre como gestos de resistência. Ela figura no contemporâneo a luta pela sobrevivência de um

conjunto micro diante de uma estrutura macro, normativa e aniquiladora de tudo aquilo que escape

à sua vigência.  Nesse sentido,  é  no gesto documental  queer que  observo residir  a  potência  de

estranhamento característica de um fazer artístico que desde meados do século passado se fortifica

como  pequenos,  espaçados,  mas  resistentes  lampejos  de  "contrapoder"  contra  formatos

hegemônicos de poder.  

Hoje,  apesar  de a  arte  queer  aparentar  ser,  enquanto  categoria,  um espaço de criação e

discussão  bem mais  aberto  e  celebrado,  tanto  em espaços  como a  academia,  como na  cultura

mainstream em geral, permanece como um modelo ineclipsável pelo hegemônico, apto a produzir

luz a  partir  da obscuridade,  do apagamento histórico,  e  da marginalidade estética e  cultural.  A

cooptação de arquétipos LGBTQ por uma cultura pop e midiática em produtos como Rupaul's Drag

Race, Queer Eye,  entre outras séries, filmes e novelas, evidenciam um jogo simbólico que cria

ilusoriamente uma sensação de representação e equidade, mas que regido por questões econômicas

e políticas, falha numa emancipação factual do queer de sua marginalidade.  

Apesar disso, como pontua Tara Burk, "Muitos artistas LGBTQ mantêm uma posição de

marginalidade,  a  fim de  criticar  as  normas sociais  dominantes,  e  usar  a  arte  como meios  para

documentar comunidades marginalizadas e promover mensagens subversivas.", ou seja, o caráter de

transgressão  é  inerente  em  função  do  ser  queer,  ele  embebe  a  prática  de  artistas-etnógrafos

localizados  à  margem e  não  se  esvazia.  É em  tempos  difíceis  como  os  atuais  que  a  arte  se

potencializa em todos os seus aspectos. E é em meio a esse jogo de forças que a arte  queer, que

outrora teve papel efetivo nas discussões sobre questões de identidade sexual, de gênero, de auto-

representação no contexto de liberação LGBTQ e da crise de HIV/AIDS nos EUA, hoje disputa

espaço e bate de frente com uma crescente onda conservadora vivida no Brasil e em outros locais

do mundo.
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É a partir desse olhar otimista sobre o impacto cultural, estético e histórico da arte queer que

trago o trabalho de alguns artistas – contemporâneos meus ou não – para compor uma rede que me

permita  aproximar  o  meu  gesto  documental  de  suas  produções.  John  Giorno,  Leonilson,  Ítalo

Campos, Peter Hujar, Robert Mapplethorpe, Felix Gonzalez-Torres, Tony Just, Antônio da Silva são

alguns dos artistas queer cujos gestos atravessam os meus e vice-versa.

Meu  movimento  crítico  aqui  -  de  utilizar  palavras-chave  e  temas  como  "fantasmas",
"memória",  "desejo"  e  "utopia"  -  tem  sido  o  de  desvendar  as  redes  do  comum  e  as
estruturas  de  sentimento  que  conectam pessoas  queer  através  de  diferentes  marcadores
identitários, incluindo o status negativo ou positivo de anticorpos e os corpos separados por
linhas geracionais. (MUÑOZ, 2017, p. )

Assim como Muñoz, as minhas tentativas de aproximação são como inclinações que faço,

movido por um desejo de compreensão acadêmica que muito diz sobre mim enquanto pesquisador

em um âmbito científico, mas também fortemente motivado por um instinto de solidariedade, uma

partilha  de  universos  voluntária  cuja  materialidade  é  efêmera  e  se  desmancha  no ar,  mas  que

encontra persistência histórica para além dos nossos próprios corpos, no que permanece dos gestos

e naqueles que os reprisam.

4.1. O gesto da escrita

Eu desafivelei o cinto do garoto e ele baixou as calças. Eu o virei gentilmente de costas,
vagarosamente  inseri  a  cabeça  úmida  e  deslizei  meu  pau  dentro  de  sua  bunda,  ele
empurrou-se contra mim e engoliu tudo. Seu cu estava levemente lubrificado com Vaselina,
eu me perguntei se era desta manhã ou da noite passada, e se ele tinha porra de outro cara
dentro de seu rabo. Este pensamento causou-me ainda mais tesão e o sebo deu maior prazer
ao meu pau. 
(GIORNO, John. 1994, p. 72-73).

O relato de John Giorno sobre o seu encontro com um jovem desconhecido em uma das

zonas de engate mais famosas de Manhattan na segunda metade do século passado não é nenhum

pouco tímido. Em "You got to burn to shine" (1994) John Giorno, uma das ilustres personagens da

Pop Art no final do século XX, reflete sobre as suas vivências de mundo como uma criatura queer

por meio de uma escrita explícita e provocante que mistura prosa, poesia, textos de performance e

revelantes relatos. 

No trecho acima,  assim como em outros  momentos  da obra  (que,  inclusive,  possui  um

capítulo entitulado  Great anonymous sex), Giorno explicíta sua participação ativa em um tipo de

cultura extremamente marginalizada conhecida como  cruising5. No trecho citado, ele e um rapaz

desconhecido  tem  uma  relação  sexual  em  uma  das  mais  conhecidas  estações  de  metrô  de

5 O cruising é um termo utilizado para denominar práticas sexuais convencionadas e realizadas em espaços públicos.
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Manhattan,  em  outros  trechos,  Giorno  engata  relações  sexuais  não  com  um,  mas  com  vários

homens, promovendo verdadeiras sessões orgiásticas em pleno espaço público.

Figura 9 - Estação de Metrô "Prince St.", Manhattan

Fonte: Wikipedia

 Flusser (1994) compara a nossa relação com a cultura à relação dos animais com a natureza,

ao mencionar que nós, sujeitos, somos habitantes da cultura da mesma forma que os animais, em

toda a sua selvageria, habitam a natureza. A(s) cena(s) descrita(s) por Giorno em seu livro cai como

uma luva em termos de ilustração para a colocação do filósofo. O que compreendo como cultura

aqui perpassa diferentes aspectos que se cruzam nesse contexto: desde a construção sócio-histórica

que  nos  repele,  enquanto  homossexuais,  a  construir  territorialidades  outras  para  a  experiência

afetiva, às margens ou infiltradas nos próprios centros da vida heterocisnormativa, a uma cultura

essencial do desejo, da pulsão e da tensão, latentes na co-habitação de um mesmo espaço por dois

ou mais  homens – especialmente aqueles espaços diretamente relacionados ao exibicionismo,  a

diferentes tipos de performatização de masculinidades. 

Eu fodi o garoto, a princípio gentilmente e, aos poucos, com toda força que me era possível.
Suor escorria de nós em bicas. Das profundezas da escuridão inebriante daquela caverna
subterrânea, esticando meu pau até o céu, eu esguichei  um grande jato de porra, reto e
glorioso. Perfeitamente elevado e realizado, nova e perfeitamente dissolvido em um espaço
vazio e primordialmente puro. (GIORNO, 1994, p. 72-73) 

Esse  tipo  de  performatização  de  uma masculinidade  exacerbada  é  perceptível,  diria  até

hiperbólico, na forma como Giorno narra os acontecimentos do encontro. O meu ponto aqui, no

entanto, não são as qualidades prosaicas do artista, muito menos a qualidade de realidade do relato.

Os gestos documentais com os quais estamos lidando nesse texto tratam da experiência, do sensível,
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do imaterial, portanto. A deparação com o fronteiriço, com o documento cuja informação transita

entre o real e a ficção, é recorrente e não acho que se configure (pelo menos não aqui) como uma

grande ou intrigante questão. 

Por outro lado, a qualidade performativa do texto é o que salta aos olhos. Ele nos lança uma

imagem possível. Absurda para muitos. Extremamente palpável para alguns poucos, como eu, que

assim como Giorno já me vi em contextos similares – inclusive no próprio material documental que

trago como obra aqui. Para Flusser (1994):

Quem  escreve  expressa  alguma  coisa.  Expressar  é  um  conceito  relativo.  Literalmente
significa tirar  algo por meio de pressão.  Neste caso particular,  o  significado é claro:  a
pessoa que escreve pressiona os martelos da máquina de escrever, munidos de letras, contra
uma  folha  de  papel.  Mas  expressar  também  significa  expulsar  algo  de  dentro.  Esse
significado é menos evidente no gesto de escrever.  A introspecção,  no entanto,  permite
afirmar que a pessoa que escreve de fato expulsa através de uma série de estratos opostos
uma virtualidade escondida em si. Pergunto aqui: que virtualidade? Essa é uma pergunta
mal feita, porque tal virtualidade só passará a existir no texto escrito. O texto é a resposta
que o escritor  não sabia de antemão.  De fato,  o gesto de escrever é  a resposta para a
pergunta "O que é que se pretende expressar?” (FLUSSER, 1994, p. 34.).

É a essa qualidade da escrita a que me referia ao mencionar a sua performatividade. O texto

de Giorno é o próprio acontecimento do banheiro público da estação de Prince St em Manhattan.

Ele não apenas evoca a situação, mas se torna a própria situação, não a mesma, mas ainda a mesma,

se isso faz algum sentido. É seguro dizer que seja realidade, ficção ou mistura de ambos, o gesto de

escrita, aqui responsável pela tradução da experiência de corpos vibráteis, é incumbido da tarefa de

reconstruir o irreconstruível. 

São as linguagens que me dominam, me programam e me transcendem, porque cada uma
delas me projeta em direção ao seu próprio universo. Eu não posso escrever sem primeiro
reconhecer o domínio que palavras e línguas exercem sobre mim. De resto, esse domínio
está na raiz da minha decisão em favor do gesto de escrever. (FLUSSER, 1994, p. 35.).

Em paz com a impossibilidade de ocupar  o lugar  de um fenômeno do passado,  Giorno

assume o papel quimérico do artista-etnógrafo, que em tudo se assemelha ao de um tradutor, e

expande as suas possibilidades literárias. Assumir o gesto da escrita é acatar a perda inerente ao

gesto tradutório.  É a compreensão de que "as  palavras  são unidades,  que vibram, que tem sua

própria  vida,  seu  ritmo,  sua  harmonia,  sua  melodia.  Elas  projetam  todo  um  parâmetro  de

conotações.", como afirma Flusser (p. 35.), e de que é no aprimoramento, nas recombinações, nos

deslocamentos  contextuais  desse  código  que  habita  a  inventividade  e  a  potência  da  linguagem

escrita.

É empoderado de tudo isso que Giorno acaba nos puxando para dentro do banheiro da

estação de Prince St.. Sua descrição hiperbólica, obscena, proibida é tátil, as linhas do seu livro têm

um cheiro, e ele me é bastante familiar. O deslocamento de um vocabulário usualmente relacionado
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ao religioso, ao espiritual, revela a transcendência atingida por meio desse efêmero porém intenso

encontro  sexual.  O  percurso  narrativo  também  nos  traz  uma  temporalidade  particular  ao

acontecimento, são segundos, minutos de êxtase e tensão, na apreensão de um possível flagrante,

algo que em meados das décadas de 70, 80 poderia ter consequências graves para qualquer pessoa,

especialmente alguém abertamente queer.

Giorno é um artista vanguardista, cujos trabalhos multimidiáticos com poesia contaram com

colaboradores como a roqueira Patti Smith, a artista experimental Laurie Anderson, o compositor

Phillip  Glass,  o  fotógrafo  Robert  Mapplethorpe,  e  o  ilustre  Andy Warhol,  com quem Giorno,

alegadamente, viveu um intenso  affair nos anos 60. É Giorno quem protagoniza um dos filmes

experimentais mais populares de Warhol, "Sleep", uma sequência de 321 minutos em que ele é

filmado enquanto dorme. O artista, assim como muitos de seus contemporâneos, tem marcada em

sua trajetória a forma como celebra, desde meados dos anos 60 até mais contemporaneamente, um

estilo de vida  queer completamente não apologético.  É bastante interessante observar como em

inúmeros  momentos  de  suas  trajetórias  os  trabalhos  de  artistas  que  partilharam de  um mesmo

contexto cultural,  de uma mesma cena,  como a cena underground de Nova Iorque nos anos 70

vivida por Giorno, se cruzam, se interpolam.

Figura 10 - John Giorno em "Sleep", de Andy Warhol

Fonte: Reprodução / "Sleep", Andy Warhol, 1963.
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 A experiência de John Giorno em suas décadas de ouro, gozando de um estilo de vida que

muitos – lá e hoje – moral e (por que não?) cientificamente caracterizam como "de risco", são

acessadas por mim e por você por meio do que nos foi deixado destas: os documentos. A memória

utópica  queer  coletivamente  composta  a  partir  de  fragmentos  de  obras  literárias,  audiovisuais,

fotográficas, entre outros formatos, como esta é, de certa forma, um mapeamento de modelos de

subjetividade  queer  histórica, cultural e socialmente invisibilizados. Tento abrir caminho aqui, no

entanto,  para além dos pontos que configuram esses textos e obras como peças de um quebra-

cabeças utópico da memória  queer,  em direção a pontos comuns onde essas memórias utópicas

ganham existência documental por meio do gesto, uma vez que, como afirma Muñoz (2009): "a

memória é uma construção e é, antes de tudo, política.". O gesto documental, que penso aqui como

uma forma de documentar característica dos artistas-etnógrafos da  diferença,  é nesse sentido um

gesto embebido de potências, possibilidades que o distinguem do documentar em outros recortes

etnográficos do fazer artístico.

 "Era sempre um choque entrar no mundo heterossexual de um vagão cheio de gente severa,

sentada  estupidamente  com  sofrimento  em  suas  faces  e  corpos,  e  suas  mentes  em  seus

aprisionamentos" (GIORNO, 1994, p. 73), relata Giorno sobre retornar à estação para pegar o metrô

e prosseguir seu caminho. O choque desse retorno parece se dar em função de um aprisionamento e

uma domesticação do desejo na esfera pública do mundo heterocisnormativo que gera e gere a

norma. O abatimento descrito pelo artista, visível no semblante e perceptível na linguagem corporal

daqueles que partilham o metrô com ele em sua viagem pós-coito, contrasta com a euforia ainda

vibrante em seu corpo de saber da existência de zonas de escape da prisão representada pela norma,

e pela partilha dessa sabedoria com seus pares para quem, assim como para ele, as estruturas do

poder se deixam transparecer de maneira quase tátil nos rostos apáticos dos vagões do metrô.

Quando penso o trabalho de Giorno, que teve uma relação tão próxima com Warhol, com

Mapplethorpe,  vislumbro  um contexto  artístico  e  cultural,  partilhado  inclusive  geograficamente

pelos  mesmos,  de  reflexão,  de  criação  e  de  resistência  queer.  Não muito  diferente  é  a  minha

percepção quando leio Giorno e retorno ao meu próprio percurso em Pathos. Quando eu disse, há

algumas páginas, conhecer o cheiro do banheiro da estação de  Prince St., em Manhattan, eu não

menti. Em minhas passagens por espaços que chamarei aqui de utópicos, como saunas, banheirões,

parques e praias, nos usos feitos de aplicativos de  pegação enquanto dispositivos facilitadores de

engates sexuais como os de Giorno, me aproximo do mesmo. 

Partilhamos, não na experiência do sexo em público em si, mas no gesto que a documenta,

uma imagem possível para e da existência queer em um tecido social complexo. Para Ernst Bloch e

Theodor Adorno (1988) a utopia se torna importante como ferramenta desestabilizadora da norma
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por  imagens  como  essas,  lançadas  por  Giorno,  lançadas  por  mim,  em  função  de  que  sem  a

existência  de  um  contraponto,  de  um  outro  possível,  a  crítica  ao  presente  e  ao  vigente  é

impossibilitada. Para o lançador de imagens de uma utopia, o desejo é por uma disrupção:

O que é realmente importante aqui é a vontade de que seja diferente. (…) Se isto não for
dito, se esta imagem não puder – eu quase gostaria de dizer – aparecer ao nosso alcance,
então basicamente não poderemos jamais saber qual a verdadeira razão da totalidade, por
que o dispositivo inteiro foi posto em funcionamento. (BLOCH & ADORNO, 1988, p. 13)  

Assim como Giorno, os homens com os quais me relacionei durante um período delimitado

de 14 meses tiveram um profundo impacto na minha experiência enquanto sujeito, especialmente

em função dos níveis  de reflexividade constantemente reiterados em meus gestos  documentais.

Eram  circunstâncias,  casualidades  e  encontros,  mas  também  oportunamente  gatilhos  para  um

exercício reflexivo das dinâmicas de interação gay no cotidiano urbano. 

Em Pathos, no entanto, e diferentemente das experiências de Giorno em espaços públicos,

opto pela adoção não de um, mas de distintos gestos documentais, que se complementam ou não, na

formação de um "mosaico" de fragmentos autoetnográficos.  Eu acredito que o gesto da escrita

emerge em meu processo com um intuito mais organizatório da experiência do que qualquer outro.

É  a  minha  ferramenta  de  racionalização  do acontecimento,  uma vez  que  a  escrita  tem caráter

dialético, onde aquele que escreve e o próprio código da linguagem, que carrega consigo toda uma

virtualidade de sentidos, entram em negociação acerca do como e do que será criado na escrita. É

um  processo  de,  como  afirma  Flusser  (1994):  "abandonar-se  ao  poder  mágico  das  palavras,

mantendo não obstante um certo controle sobre o gesto." (p. 36.).

–

- Se eu tivesse maconha talvez te pegasse agora e levaria pra algum canto. 

- Eu tô em casa, tá louco? Rs

- E daí?

- Tu ia vir até aqui me buscar?

- Claro.

- Aloca que eu ia sair contigo dirigindo e chapado.

- Oxe, e pq não?

- Porque não, né?! Venha sóbrio que deixo me levar pra onde quiser

- Só se eu tivesse maconha.
Me ajudaria a morder tua bunda, por exemplo!

Acho que me acalmaria 

–
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Para Suely Rolnik (1993) quando escrevemos são as nossas marcas que conduzem o gesto.

As marcas são a forma encontrada pela autora para nomear devires em gênese, ou seja, estados

inéditos  produzidos  em nosso corpo à  nível  da  subjetividade,  a  partir  das  tecituras  que  vamos

compondo a medida que lidamos com o outro e os espaços em que nos inserimos, não apenas

materialmente, mas a partir dos fluxos imateriais que compõem esses contextos. 

Escrever para mim é na maioria das vezes conduzido e exigido pelas marcas: dá para dizer
que são as marcas que escrevem. Aliás só sai um texto com algum interesse quando é assim
(...)  Nesta  aventura  encarna-se  um  sujeito,  sempre  outro:  escrever  é  traçar  um  devir.
Escrever é esculpir com palavras a matéria-prima do tempo, onde não há separação entre a
matéria-prima e a escultura, pois o tempo não existe senão esculpido em um corpo, que
neste caso é o da escrita,  e o que se escreve não existe senão como verdade do tempo.
(ROLNIK, 1993, p. 9.).

Escrever é esculpir um novo corpo. A partir da reflexividade autoetnográfica, eu me permito

investigar e perceber as marcas produzidas no meu corpo e na minha subjetividade a partir  do

processo ininterrupto e inerentemente doloroso do ser queer em um modelo heterocisnormativo de

sociedade. Perceber essas marcas é olhar para si de fora e apropriar-se do eu como um outro de si

mesmo. A escrita de si é exatamente esse exercício. 

Os relatos de participação em atos libidinosos,  da frustração por uma narrativa de amor

romântico que nunca se materializa, e de uma melancólica aceitação do lugar da marginalidade

como lugar possível e remediador para as intempéries que fazem da vida afetiva queer um contínuo

desafio, são episódicos na minha escrita fragmentada ao longo de Pathos.

Com Rony, trazido no relato logo acima, há um lamento meu por uma série de expectativas

não correspondidas por parte do único rapaz que amei durante o período da autoetnografia. Trazê-lo

ao texto é, a medida que escrevo, reavivar essas marcas e fazê-las novamente sangrar. Transformá-

lo em texto,  no entanto,  é reafirmar o caráter de constructo político da memória e do gesto.  A

medida que assumo o controle narrativo do acontecimento, atribuindo a este, em uma negociação

simbólica com a linguagem, os sentidos que me cabem a partir de-uma interpretação particular no

meu  gesto  documental  de  escrita,  como  pontuado  por  Flusser  (1994):  "Somente  quando  a

virtualidade atinge a resistência das palavras a decisão de escrever é feita. A virtualidade que deve

ser expressa pode perfeitamente impulsionar outro gesto: o da composição musical ou o da pintura,

apenas para citar dois exemplos." (p. 35)

Com Nilo, no entanto, a minha relação com a escrita muda. As marcas que esse encontro em

específico deixam no meu processo são produto de fluxos diferentes dos vividos com Rony. Aqui

não haviam expectativas de um amor romântico, mas um desejo pela transgressão do mesmo. Nilo

me contatou pela primeira vez por meio de um desses aplicativos de pegação que trago em minha

pesquisa  como dispositivos  facilitadores,  interfaces  tecnológicas  que  fazem "pontes"  e  de  fato
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facilitam o contato entre pessoas que desejam materializar algum tipo de relação, usualmente de

caráter sexual. 

Pois bem.  Nilo estuda em um departamento do outro lado da rua onde, à época, eu tinha

aulas,  e  namorava  um outro  garoto  que,  por  sinal,  nunca  cheguei  a  conhecer.  Durante  nossa

conversa, descobri que ele namorava e que procurava algo que o tirasse da "mesmice" e do "tédio"

naquele momento. O que me saltou aqui foi a real possibilidade de me tornar objeto de desejo de

alguém que já se encontrava engajado naquilo que se estabelecera socialmente como uma relação

amorosa romântica. 

Suely Rolnik  (2017)  afirma que  "as  marcas  são os  estados  vividos  em nosso  corpo no

encontro com outros corpos, a diferença que nos arranca de nós mesmos e nos torna outro.". A

norma,  o  padrão,  o  ideal  ruía  diante  dos  meus  olhos  na  interface  daquele  aplicativo.  Esse

movimento de descontrução simbólica de todo um constructo social baseado na monogâmia, um

modelo  de  relações  afetivas  de  bases  tão  heterocisnormativas,  produziu  em  mim  novos

agenciamentos.  O Marcio que se põe diante  de uma câmera de vídeo  aqui  é  um novo corpo,

produto de um outro devir performático que me propela a um outro tipo de performance. Tudo isso

é reafirmado na reconstrução da memória do fenômeno por meio da escrita e da imagem, onde o

meu estado de bicha destruidora de lares emerge na forma performativa do texto e da fotografia6:

–

Eu não quis te tirar de mim depois que você partiu.
Em casa, ainda te sentia no meu rosto,

assim permaneci até adormecer,
com o teu cheiro espalhado no meu corpo não-asseado

e o gosto que enche a boca do teu namorado.

–

6
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O  que  está  em  jogo,  ou  melhor,  em  discussão  aqui  é  um  emaranhado

extremamente  complexo,  heterogêneo  de  forças:  é  a  experiência  de  mundo  em  processo  de

aprendizagem, é o fazer epistemológico e artístico do artista-etnógrafo em campo, é o ato ético-

estético da documentação - um processo inerentemente tradutório, são as engrenagens que movem e

/tecem um universo de materialidades e virtualidades culturais das pessoas queer, especificamente

homens gays.  São muitas  variáveis  que se atravessam em um contexto,  e  que  obviamente sou

incapaz de dar conta. Busco, portanto, não fazer recortes que departamentalizem esses processos,

mas tentar compreendê-los fragmentadamente a partir do meu processo e da obra de outros artistas

próximos no cruzamento da leitura desses aspectos combinadamente. 
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Figura 11 - 31.10.16 - O gosto na boca do teu namorado, UFC

Fonte: Arquivo Pessoal.



De forte e característico traço autobiográfico, a

obra  de  Leonilson  repousa  em  inúmeros  suportes  e

perpassa diferentes linguagens, da pintura à escultura,

do papel  ao bordado.  Quero  me deter  um pouco em

seus  desenhos  e  bordados  pois,  enquanto  pesquisava

suas  obras  e  as  contemplava  em  registros  online,

relembro do que Flusser (1994) fala no início de seu

texto  sobre  o  gesto  da  escrita  a  respeito  do  que

significa,  etimologicamente,  escrever:  "não  significa

aplicar  um  material  sobre  uma  superficie,  significa

riscar, arranhar uma superfície, é assim que o indica o

verbo grego  graphein." (p. 31.). O gesto penetrante e

irruptor  que  caracteriza  a  escrita  é  exatamente  o

movimento violento, mas suave do bordado. 

Esse paradoxo da agressividade e da suavidade

de um gesto que violenta e, em seguida, é acalentador

em um movimento que tece o código verbal no tecido

quase que por meio de uma dança envolvendo linhas e

agulha é uma boa metáfora para as formas com o qual

Leonilson vivia a própria homossexualidade e dava vazão aos seus desejos e de como isso adquiria

forma em sua obra. Ana Lúcia Beck (2016) captura bem a minha sensação em relação a esses afetos

que, em choque com uma barreira invisível do preconceito, beiram uma melancolia que ainda assim

mantém certo otimismo. 

Fica claro que o artista tinha consciência sobre a grande distância que havia entre sua noção
de amor, seus sentimentos amorosos, e a forma como a sociedade da época, pelo menos de
forma mais aberta, considerava o amor homossexual e a sexualidade homoerótica. A enorme
distância  entre  seu desejo e  a  possibilidade  de  vivenciar  um encontro  com o  outro em
sociedade e no círculo familiar possivelmente foram o impulso fundamental para que sua
poética apresentasse em tantos momentos o efetivo encontro amoroso que ocorre entre os
corpos de maneira particularmente simbólica. (p. 113.)

Há uma conformidade com o lugar marginal nas obras de Leonilson que depictam a cultura

do sexo anônimo. Sua abordagem é mais cândida, e a meticulosa escolha das palavras, tecidas ou

escritas de forma tímida diante de grandes espaços vazios em obras como "Cometa", "O Vapor" e

"Mr. One Night Stand"  revelam um desejo de intimidade mais do que carnal. É um movimento

romântico se o parearmos ao deliberado uso de termos mais explícitos na escrita de Giorno, por

exemplo. O recurso iconográfico reincidente em duas, das três obras citadas, o mictório, é apontado
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Figura 12 - "Mr. One Night Stand", Leonílson

Fonte: Itaú Cultural – Enciclopédia Virtual



pelo próprio Leonilson como uma imagem do seu fetiche, relacionado ao sexo em espaços públicos,

ou como o próprio coloca: "é um símbolo de perversão.". 

Em "O Cometa" e  "Mr. One Night Stand"  a iconografia do  banheirão nos leva ao mesmo

espaço,  e  a  escrita  inibida  de  Leonilson deixa  transparecer  as  marcas  afetivas  que  um rápido,

efêmero  e  anônimo encontro  sexual  na  marginalidade  deixaram em sua  subjetividade.  Em  "O

Cometa" os termos "olhos verdes, o cometa" logo abaixo do desenho simplista, minimalista de um

mictório sugerem a percepção delicada, sensível, do artista em relação a um outro homem em meio

a um evento, aparentemente recorrente em seu cotidiano, cuja atmosfera culturalmente suja assume

traços que paradoxalmente revelam um romantismo.

Talvez Leonilson acreditasse que o estar queer

em  momentos  como  os  remembrados  nas  obras

citadas  fizessem dele  alguém "pervertido",  talvez  o

background  religioso de sua família o colocasse em

conflito  com  as  próprias  possibilidades  sensíveis

observadas nos rápidos minutos partilhados com esses

rapazes,  de  forma  anônima,  nesses  territórios

ressignificados para tais práticas sexuais.

Leonilson está em "Frágil" de forma onisciente.

"Frágil" é um projeto artístico e de pesquisa do artista

cearense Ítalo Campos. Nele, Leonilson não é apenas

referenciado diretamente por Campos inúmeras vezes,

como  se  faz  presente  até  mesmo  no  traço  e  na

atmosfera  particular  construída  por  Ítalo.  O

atravessamento  das  poéticas  é  nítido.  Para além da

queerness,  a  partilha de uma cultura sexo-afetiva marginal  e  a  soropositividade tematizada são

recorrentes campos gravitacionais em torno dos quais ambos os artistas desenvolvem suas poéticas

de fragilidade, desejos e, repetidamente, amores. 

Ítalo Campos, artista, negro, gay e soropositivo, residente em Fortaleza, e um dos meus mais

queridos colegas de universidade, desenvolve um processo de criação bastante sensível acerca da

fragilidade  e  da  sua  relação  com  outros  homens.  Acredito  ser  importante  trazer  ao  texto  os

marcadores identitários que o localizam social e culturalmente porque, como menciono no capítulo

sobre o artista-etnógrafo,  é um entrelaçado de forças  a partir  das quais ele  propõe um modelo

particular de subjetividade em sua autoetnografia. 
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Figura 13 - "O Cometa", Leonílson

Fonte: Itaú Cultural – Enciclopédia Virtual



 Campos, assim como eu, desenvolve uma autoetnografia, seu recorte porém é o de uuma

poética da fragilidade, encontrando como metáfora para a mesma o uso performático de vestidos em

suas  tarefas  cotidianas.  A leitura  da  fragilidade  feita  pelo  artista  emana  de  suas  formas  de

enunciação no mundo. As possibilidades e impossibilidades afetivas, o documento que atesta a sua

soropositividade  agregado ao processo como documento,  seu embate com o outro  nos  espaços

físicos  e  especialmente  virtuais  mobilizados  sob  a  perspectiva  de  engates  sexo-afetivos,  as

interlocuções interpessoais transparecendo seus próprios anseios em relação ao processo criativo, e

enfim a  materialização desse  frágil  em sua  experiência  performática  com vestidos  nas  ruas  da

cidade. Toda essa rede de mundivivências, utilizando aqui o termo cunhado por Muñoz (2017), se

atravessa no percurso de Campos como potência para o seu gesto de criação. 

O documento e a escrita que engendram a rede de sentidos do trabalho de Campos assume

as  mais  diversas  formas.  A escrita  médica,  numa já  identificável  caligrafia  impessoal  e  pouco

legível, uma escrita diagnóstico, mecânica, provavelmente repetida inúmeras vezes pelo sujeito da

ciência que é o profissional da medicina, é a que inicialmente me chama a atenção em seu  blog

processual. Uma escrita que destoa das outras com o qual partilha o espaço virtual do blog. Esta é

desprovida da afetividade, do desejo e da paixão que transbordam nos relatos de Ítalo, mas carrega

uma força imaterial capaz de desestruturar mundos por completo. Eu diria que, no caso de Campos,

esse é como um instrumental escrito que funciona como um incontestável leitmotiv em seu processo

criativo.  
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Para além desta, Campos também traz ao seu trabalho textos seus previamente postados nas

suas redes sociais, o que os caracteriza, de certa forma, como escritas feitas também para o outro. O

caráter auto reflexivo e a qualidade meditativa de alguns desses relatos me faz lembrar o gesto de

escrita greco-romano adotado no uso dos hypomnematas, cadernos utilizados como "livros da vida"

por pessoas "cultivadas" na Antiguidade, onde o cultivo de uma ética existencial inspirava práticas

de cuidado de si. Sobre os hypomnematas, Michel Foucault (1992) explica que:

Os hypomnemata não deveriam ser encarados como um simples auxiliar de memória, que
poderiam consultar-se de vez em quando, se a ocasião se oferecesse. Não são destinados a
substituir-se  à  recordação  porventura  desvanecida.  Antes  constituem um material  e  um
enquadramento para exercícios a efectuar frequentemente: ler, reler, meditar, entretar-se a
sós  ou  com outros,  etc.  E isto  com o objectivo de  os  ter,  segundo uma expressão  que
reaparece  com  frequência,  procheiron,  ad  manum,  in  promptu.  “À  mão”  portanto,  não
apenas no sentido de poderem ser trazidos à consciência, mas no sentido de que se deve
poder utilizá-los, logo que necessário, na acção. Trata-se de constituir para si próprio um
logos boethikos, um equipamento de discursos a que se pode recorrer, susceptíveis – como
diz Plutarco – de erguerem eles próprios a voz e de fazerem calar as paixões, como o dono
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Figura 14: Fragmentos de "Frágil" (2017-2018), Ítalo Campos

Fonte: Blog "Frágil", de Ítalo Campos, 2018.



que, com uma só palavra, sossega o alarido dos cães. E para isso é preciso que eles não
sejam simplesmente  arrumados  como num armário  de  recordações,  mas  profundamente
implantados na alma, “gravados nela”, diz Séneca, e que desse modo façam parte de nós
próprios:  em suma,  que  a  alma os  faça  não  apenas  seus,  mas  si  própria.  A escrita  dos
hypomnemata  é  um  veículo  importante  desta  subjectivação  do  discurso.  (FOUCAULT,
1992, p. 3.).

Por outro lado, esse processo de introspecção característico dos  hypomnematas  não é algo

que contextualmente, hoje, se aproxima da forma como os sujeitos "se produzem", em termos de

produção de subjetividade. Paula Sibilia (2008) observa que, desde o surgimento de um eu enquanto

noção e  conceito  relacionado a individualidade,  no  contexto  dos  estudos  da  psicologia,  há  um

deslocamento importante na forma como se estrutura o eixo de produção de subjetividade. Para a

autora, um processo que antes se dava no âmbito do íntimo, da introspecção, hoje se dá diante do

mundo, nas telas virtuais das redes midiáticas, dando origem ao que Sibilia intitula de extimidades. 

Ítalo não apenas escreve sobre si,  mas para si e a si.  Seus textos são como lembretes e

epístolas, e seu gesto documental se localiza em um espaço limiar, entre um cultivo e um cuidado

de si, ao mesmo tempo que busca no outro essa legitimação para a sua existência, como menciona

Sibilia (2008) ao afirmar que, hoje, se algo não está à vista de todos, nas redes, talvez não existe. 
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Figura 15 - Fragmentos de "Frágil" (2017-2018), Ítalo Campos

Fonte: Blog "Frágil", de Ítalo Campos, 2018.



Foucault (1992) aponta sobre as correspondências que estas são uma forma de "dar-se a

ver",  de "fazer aparecer o rosto próprio junto ao outro" e,  nesse sentido,  percebemos o quanto

contemporaneamente as novas mídias, suportes e formas de comunicação ainda carregam os traços

de  gestos  seculares,  transfigurados  em  novos  espaços  e  lógicas.  Postagens  em  sites  como  o

Facebook  se  aproximam  em  diversos  aspectos  de  escritas  epistolares,  se  tomarmos  como

pressuposto sua emissão com vias de comunicação com um outro que, muitas vezes, não é um, mas

vários. Esse último aspecto seria particular de nosso tempo, um tempo em que nossos processos de

subjetivação se dão no exterior, nas telas, não prescindindo do caráter de introspecção das cartas de

antigamente.

A carta é também uma maneira de se apresentar ao correspondente no decorrer da vida
quotidiana. Relatar o seu dia – não por causa da importância dos acontecimentos que teriam
podido marcá-lo, mas justamente na medida em que ele nada tem para deixar de ser igual a
todos os outros, atestando assim, não a relevância de uma actividade, mas a qualidade de
um modo de ser – faz parte da prática epistolar. (FOUCAULT, 1992, p. 9.).
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Figura 16 - Fragmentos de "Frágil" (2017-2018), Ítalo Campos

Fonte: Blog "Frágil", de Ítalo Campos, 2018.



Deliberadamente Ítalo nos guia em um mapa caótico de trajetos, fluxos e marcas deixadas

em  seu  corpo,  ostensivamente  marginal,  em  meio  a  sua  busca  por  pura  afetação.  Campos  é

verborrágico, se estende como se necessitasse da escrita para existir, como se o gesto artístico fosse

a própria vida e a vida apenas uma ferramenta poética de sua arte. 

São pessoas conscientes de que já não vale mais a pena escrever.  Apesar disso, eles o
fazem. O motivo que os move não responde à necessidade de informar os outros, nem ao
desejo de enriquecer a memória coletiva, embora possam afirmá-la. O absurdo é o seguinte:
tais pessoas não podem viver especialmente bem, se não escrevem, porque sem escrever a
sua  vida  não  faz  muito  sentido.  Para  estas  existências  arcaicas,  o  lema  do  'escrever  é
necessário, viver não' ainda é válido.(FLUSSER, 1994, p. 38-39.).
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Figura 17 - Fragmentos de "Frágil" (2017-2018), Ítalo Campos

Fonte: Blog "Frágil", de Ítalo Campos, 2018.



Eu,  particularmente,  nunca  fui  uma  pessoa  de  escrever  cartas.  O  nível  de  abertura  e

intimidade sempre  me pareceu incômodo.  Talvez em função dos  meus bloqueios  em relação a

demonstrar afetividades que exponham vulnerabilidades e que desnudem minhas reais fragilidades.

No início do processo desse mestrado, em uma das disciplinas que fiz com o querido Wellington Jr.,

tentei retornar às cartas.

Ainda  sem  jeito  ou  qualquer  domínio  sobre  o  formato  epistolar  e  quaisquer  possíveis

especificidades em seu modo de escrever, mas compreendendo a potência da própria escrita, me

arrisquei a digitar três pequenas epístolas e a expor as inseguranças que fragilizavam aos meus

olhos, naquele momento, a minha própria presença no mestrado em comunicação. Trago ao texto a

primeira delas, pueril e ingênua em sua forma, mas incontestavelmente nua em seu conteúdo, um

exercício  de  escrita  autopoiética referente  à  minha  angústia  em  relação  às  imagens  que  me

condicionam cotidianamente.

–

Querido Tutunho,

Hoje parei para escrever-te sobre a minha angústia. Ela não é nova, não nasceu no mestrado, e tampouco

acredito que findará com ele. Ela pode parecer pequena, insignificante. Por vezes eu me penitencio por achá-la, por

demais, uma angústia vã. Mas logo vem a autoindulgência, afinal é a minha angústia. E assim tem sido há algum

tempo. 

São as imagens que me angustiam. 

As palavras também. Mas as imagens mais do que as palavras. 

Sabe essas, que nos assombram todo dia, nas tvs, nas propagandas, nas revistas, nos aplicativos de pegação do celular,

nas redes sociais? Essas imagens que valem "mais do que mil palavras", que se espalham de forma rizomática, e se

alastram pelo nosso percurso sem pedir licença? Que aparecem nas falas, nos gestos, no olhar do outro? - Essas são

as mais ardilosas de lidar. Eu me pego, por vezes, imaginando plantinhas nas nossas cabeças, sabe? Que nascem

daqueles rizomas do qual falei ali em cima, e que plantam na gente essas imagens.

Não se foge dessas imagens. Na verdade, as imagens me angustiam por isso. Eu me sinto, cada vez mais,

asfixiado por elas. E não é que elas me pareçam desagradáveis, eu já aprendi, a contragosto, a apreciá-las. Talvez seja

por isso que eu me sinta castrado por elas. Impedido de pensar imagens outras, existências outras, que não as que me

bombardeiam, que não as que me designam. Essas imagens me disciplinam a aprender o que eu sou por meio de

confrontos cotidianos com o que eu jamais poderei ser. Por mais que eu queira.

Me esbarro no desejo ali quase encoberto – Por mais que eu queira – E eu quero. Há uma parte de mim que

sucumbe a essa relação injusta de forças. Esse desejo sobrevive, pulsante, em mim. Me torno parte dos mecanismos

dessa caixa preta, corroboro e perpetuo o seu funcionamento. Mas resiste, simultaneamente, um desejo de jogo. Desejo

de distorcer esses mecanismos e gerar um ruído, por menor que seja, na performance de todo esse sistema. 
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Observo a nova geração de alunos do nosso querido curso de comunicação. Tão jovens e já criando planos

resistentes  de  imanência,  reividicando  espaços,  protagonismos,  não  apenas  sobre  as  suas  próprias  narrativas  e

representações, mas dando forma a um corpo coletivo, múltiplo, heterogêneo, que já não se resume ao eu, mas a uma

comunidade.  

A dúvida emerge, então. Não me sinto capaz, ou apto, ou potente para tanto. 

Quem vai se importar com a minha relação com as imagens? O que eu posso ter de tão interessante a dizer

pro mundo sobre elas que alguém já não o tenha dito? Por qual motivo, deveria eu, dar-me a ver dessa forma? Quanto

narcisismo da minha parte.

Me acovardo e escondo, por mais um dia, a minha angústia.

30 de Junho de 2016

–

O que atravessa os gestos de John Giorno, Leonilson, Ítalo Campos e o meu, para além da

utilização do gesto documental da escrita como ferramenta de materialização do pensamento, é a

forma como os documentos dessa escrita se entrelaçam e compõem partes, mesmo que anacrônicas

e geograficamente distantes, de um mesmo mapa simbólico da memória correspondente ao que

Muñoz chama de memória utópica queer.

Não se trata aqui de um exercício da nostalgia ou de uma supervalorização da "memória",

mas de uma reflexão de como o gesto documental tem sido, não apenas para o queer mas para todos

aqueles que integram o espectro da diferença em relação a um meio de produção subjetiva (cultural,

artística,  midiática)  hegemônica,  uma  ferramenta  de  resistência  e  historicização  dessas

subjetividades periféricas. Flusser nos lembra de que "com a invenção da escrita começa a história,

não porque a escrita grava os processos, mas porque ela transforma as cenas em processos: ela

produz consciência histórica" (2007, p. 133), e a existência desses documentos escritos reitera a

perspectiva queer como um modo ético e estético ímpar de ser, estar e, para além disso, de pensar o

mundo em que vivemos. 

4.2. O gesto fotográfico

Quando Candy Darling pega o trem de Long Island à Manhattan para conhecer pessoas e

tentar  conseguir  fazer  com  que  a  sua  estrela  brilhe,  não  imagina  (ou  talvez  imaginasse)  que

conseguiria, em um espaço curto de tempo, se tornar um ícone de sua geração. 

Darling,  nascida James Lawrence Slattery,  em Forest  Hills,  Queens,  sempre demonstrou

uma intensa propenção ao estrelato. Desde criança era obcecada pela televisão e por antigos filmes
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hollywoodianos,  especialmente aqueles protagonizados por Joan Bennett e Kim Novak, duas de

suas grandes inspirações. Após se assumir transsexual para a mãe, no início dos anos 60, Darling

decide partir e tentar a sorte em Manhattan.

A vida na parte  baixa  de  Manhattan era definitavamente  movimentada.  Darling passa  a

conhecer e a fazer parte de uma efervescente cena cultural e artística, vindo a se tornar uma das

estrelas de Andy Warhol, participando de dois de seus filmes ("Flesh" e "Women In Revolt"), e uma

das musas inspiradoras da banda The Velvet Underground. Darling chegou a dividir as telas de

cinema com atrizes  como Jane  Fonda ("Klute")  e  Sophia Loren ("Lady Liberty")  em trabalhos

subsequentes, e a atuar em uma peça de Tennessee Williams a convite do próprio. Seu desejo pelo

sucesso mainstream, para além do underground, a levou, no entanto, à frustração e à amargura no

início dos anos 70. 

Candy Darling morre aos 29 anos, em 1974, em decorrência de um linfoma. Seu funeral foi

acompanhado por milhares de amigos e conhecidos,  mas seu nome nunca foi mencionado pelo

ministro do funeral ou pelos elogiadores, dentre os quais estavam as ilustres atrizes Julie Newmar e

Gloria  Swanson.  Alguns dizem que o irmão de Darling,  não  familiarizado com o processo de

transição de Darling, ficou chocado quando a viu no funeral. 

Em Candy Darling in her death bed o fotógrafo Peter Hujar, conhecido em grande parte por

seus retratos fotográficos em preto-e-branco, faz um cândido registro de Darling em seu leito de

morte, cercada por buquês de flores, seus cabelos loiros praticamente se mesclando com o branco
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Figura 19 - "Candy Darling in her death bed II", Peter
Hujar.

Fonte: Pinterest

Figura 18 - "Candy Darling in her death bed I", Peter
Hujar.

Fonte: Pinterest



da colcha de cama e travesseiro em função da iluminação precisa e das tonalidades clássicas na

fotografia de Hujar. Darling esboça um sorriso, há uma ar conformidade contractual com a morte

que a espreita na imagem fotográfica.

Peter  Hujar  buscava  uma  essência,  uma  vulnerabilidade  na  qual  ele  identificasse  a

singularidade, a particularidade de cada um dos seus fotografados. Manipuladas em algum grau ou

não, as cenas fotografadas por Hujar trazem um movimento – real - do artista em torno do objeto

em busca da posição ideal de captação. Esse movimento caracteriza uma busca, um processo similar

a uma "caça" realizada pelo artista com o objetivo de produzir uma realidade que, até então, apenas

persiste  em seu pensamento como pura virtualidade.  Para  Flusser  (1994) o gesto fotográfico é

fortemente  caracterizado  por  ser  um  gesto  reflexivo,  e  essa  reflexividade  funciona  de  forma

estratégica no processo de criação fotográfica.

Para nós, a reflexão é uma estratégia e não um ato de auto-entrega. O momento em que o
fotógrafo  para  de  olhar  o  espelho  refletor  (real  ou  imaginário)  é  o  momento  que
caracterizará  sua  imagem.  Se  você  parar  de  fazer  isso  muito  cedo,  a  imagem  será
superficial. Se cessar tarde demais, a imagem será confusa e não será interessante. Será
penetrante e revelador se o fotógrafo tiver escolhido um bom momento para interromper
sua  reflexão  sobre  si  mesmo.  É  por  isso  que  a  reflexão  é  um  elemento  da  busca  e
manipulação do fotógrafo: é a busca de si mesmo e uma manipulação de si mesmo. De fato,
a busca por uma posição pertence à busca de si mesmo, e a manipulação da situação faz
parte da manipulação de si mesmo. (FLUSSER, 1994, p. 114.).

Essa busca por si mesmo mencionada pelo autor é a busca realizada pelo fotógrafo em seu

movimento diante do espaço e do sujeito fotografados. Em Candy Darling in her death bed é uma

busca realizada em parceria com a própria Darling. O imaginário do  "Live fast,  die young, and

leave a beautiful corpse", famoso ditado de então, ecoa magica e melancolicamente nas últimas

imagens documentais da atriz, feitas por Hujar.

O  gesto  de  fotografar,  enquanto  gesto  técnico,  lida  em  seus  diferentes  níveis  com  a

manipulação de ideias e conceitos traduzidos em imagens. O mundo é codificado em conceitos na

máquina e transfigurado em categorias, em presets, nos dispositivos fotográficos, disponibilizados à

intencionalidade do artista. 

Para fotografar, o fotógrafo precisa,  antes de mais nada, conceber sua intenção estética,
política,  etc.,  porque necessita saber o que está fazendo ao manipular o lado output do
aparelho. A manipulação do aparelho é gesto técnico, isto é, gesto que articula conceitos. O
aparelho obriga  o fotógrafo  a transcodificar  sua intenção em conceitos,  antes  de  poder
transcodificá-la  em imagens.  Em fotografia,  não  pode haver  ingenuidade.  Nem mesmo
turistas  ou  crianças  fotografam  ingenuamente.  Agem  conceitualmente,  porque
tecnicamente.  Toda intenção  estética,  política  ou epistemológica  deve,  necessariamente,
passar pelo crivo da conceituação, antes de resultar em imagem. O aparelho foi programado
para isto. Fotografias são imagens de conceitos, são conceitos transcodificados em cenas.
(FLUSSER, 1985, p. 19.).
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Ao observamos as fotografias de Peter Hujar, por exemplo, é perceptível a busca do artista

pelas escolhas técnicas que o auxiliarão a criar retratos ideais das pesssoas fotografadas. Momentos

espontâneos em que seja vislumbrável uma espontaneidade por onde se possa acessar algo tão real,

mas ao mesmo tempo tão inacessível a olho nu no cotidiano daquelas realidades. 

 Hujar opta por fotografar em preto-e-branco sempre. Não se trata de uma limitação técnica,

mas sim de uma opção estética.  A opção por essa estetica fotográfica o aproxima de uma não

intencionalidade de representação objetiva da realidade, mas idealística, uma vez que o preto-e-

branco é um acontecimento estritamente conceitual, parte de uma teoria da ótica que não encontra

materialidade no real: não existem situações ou acontecimentos ou pessoas preto-e-branco.

Ou  seja,  o  preto-e-branco  enquanto  recurso  fotográfico  nada  mais  é  do  que  uma

transcodificação de um conceito ótico em uma imagem. O mesmo é válido, de acordo com Flusser

(1985), para todos os demais elementos imagéticos que se colocam nos dispositivos como modelos

de impressão da realidade.

Isso não invalida, no entanto, o gesto fotográfico de Hujar, ou de nenhum outro fotógrafo,

uma vez que a intencionalidade no gesto fotográfico não é condicionada pela máquina, mas com ela

partilhada. O movimento de busca por materialização de um ponto de vista é um movimento em si

pautado pela dúvida, pela tomada de decisões, que se dá na codependência do artista com o próprio
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Figura 20 - Charles Ludlam backstage at
"Gallas", Ridiculous Theater", Peter Hujar

Fonte: Artsy – Repositório Digital

Fonte: Artsy – Repositório Digital 

Figura 21 - "Man in costume on toiled backstage", Peter
Hujar



aparato  fotográfico,  que  delimita  as  possibilidades  de  movimento  do  artista  -  que  apesar  da

delimitação, goza de um considerável nível de liberdade entre campos diferentes de visão. 

Esquematicamente, a intenção do fotógrafo é esta: 1. codificar, em forma de imagens, os
conceitos que tem na memória; 2. servir-se do aparelho para tanto; 3. fazer com que tais
imagens  sirvam  de  modelos  para  outros  homens;  4.  fixar  tais  imagens  para  sempre.
Resumindo: A intenção é a de eternizar seus conceitos em forma de imagens acessíveis a
outros,  a  fim de se  eternizar  nos outros.  Esquematicamente,  a  intenção  programada no
aparelho é esta: 1. codificar os conceitos inscritos no seu programa, em forma de imagens;
2.  servir-se  de  um  fotógrafo,  a  menos  que  esteja  programado  para  fotografar
automaticamente; 3. fazer com que tais imagens sirvam de modelos para homens; 4. fazer
imagens sempre mais aperfeiçoadas. Resumindo: a intenção programada no aparelho é a de
realizar o seu programa, ou seja, programar os homens para que lhe sirvam de feed-back
para o seu contínuo aperfeiçoamento. (FLUSSER, 1985, p. 24.).

Ambas as intenções, tanto a do fotógrafo, quanto a programada na máquina, tomariam a

forma  de  conceitos  transfigurados  na  imagem.  A  sensibilidade  do  fotógrafo  se  transforma

tecnicamente para retornar como sensível na matéria, enquanto a programação da máquina é posta

em atividade com o objetivo de ser melhorada cada vez mais a partir do seu uso. O documento

fotográfico é onde se articulam as duas mensagens codificadoras.

O artista que fotografa, pareado com a máquina como um prolongamento de si mesmo, cria

com  o  seu  entorno  basicamente  uma  relação  performática.  O  artista  queer,  conhecedor  do

funcionamento das caixas-pretas, em especial das mais amplas, estruturadoras do poder à níveis

macro, utiliza o dispositivo fotográfico de forma bem sucedida ao quebrar expectativas e propor

séries conceituais que não dizem respeito às cores, aos enquadramentos ou as dimensões, mas ao

que é representado e como. 

A  imagem  fotográfica  de  Peter  Hujar  não  propõe  uma  desconstrução  das  máquinas

fotográficas para experimentar seus usos a partir de uma intervenção direta em sua programação.

Seu trabalho, no entanto, é o de levá-la aos espaços periféricos e lançar imagens desses lugares

utópicos possíveis não integrantes de uma cultura visual dominante, inaugurando provavelmente

novos "conceitos" nesses dispositivos.   
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Pensar  o  gesto  fotográfico  é  um  tanto  ardiloso.  Para  além  das  questões  técnicas  que

envolvem a transfiguração de conceitos em programas e categorias, o que se dá entre fotógrafo e

fotografado, ou coisa fotografada (quando algo inanimado) é bem mais do que uma simples busca

por perspectivas técnicas do olhar. O jogo desenvolvido entre fotógrafo e fotografado tem de fato

uma lógica performática:

O medo do palco deixa de ser,  portanto,  um privilégio  dos atores  profissionais.  Todos
vivemos as nossas vidas na plena consciência de que não somos um sujeito a olhar para um
objeto, mas que somos também um objeto que é observado (celulares, reality tv, televisão
regional, câmaras de vigilância, etc.) (Vanhaesebrouck, Karel. 2013, p. 4.).

Peter Hujar passeia entre drag queens, vai à saunas, convida os amigos para um chá e para

fazer  algumas umas fotos em seu apartamento em Manhattan.  Esse deslocamento do artista  no

próprio cotidiano, como parte de uma cena artístico-cultural que é e está em movimento contínuo
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Figura 22 - "Self-portrait in the baths", Peter Hujar

Fonte: Pinterest



configura não a sua entrada em um submundo outro com o intuito de documentar, mas a adoção de

uma  perspectiva  de  que  o  seu  cotidiano  queer  em  todas  as  suas  possibilidades  de  interações

interpessoais possui uma dramaturgia em si. A percepção do queer como algo fotografável traz ao

gesto documental fotográfico um outro tipo de consciência, que permite aos artistas queer criarem e

programarem suas próprias caixas-pretas conceituais na produção de suas próprias histórias.

A imagem de Candy Darling em seu leito de morte, estonteantemente produzida, posando

para um último  close-up,  as imagens de  drag queens  nos bastidores de uma cena  queer  viva e

intensa  de  contracultura  sexual  nos  anos  70,  os  seus  retratos  e  auto-retratos.  Essas  imagens-

documento  também  se  configuram  como  produção  histórica,  a  medida  que  historicizam

materialmente uma realidade alheia aos imaginários circulantes produzidos pelos grandes circuitos

de difusão de imagens na cultura ocidental.

Em  Robert  Mapplethorpe  a  "obscenidade"  é  usualmente  apontada  como  um  traço

característico que salta aos olhos. Essa pontuação, no entanto, é por demais redutiva do trabalho

imersivo  e  extremamente  provocador  realizado  pelo  artista,  especialmente  em  dado  contexto

histórico-cultural.  Mapplethorpe  mergulhou profundamente  no universo BDSM, uma subcultura

relacionada a práticas de dominação, de criação de cenários com mestres e escravos sexuais. A

prática vinha sendo explorada na comunidade gay como um nicho, uma espécie de fetichismo, entre

aqueles  homens  que  defendiam  a  possibilidade  do  ser  gay,  mas  ainda  assim  mantendo  sua

virilidade.

Para  Mapplethorpe,  enquanto  homem gay,  a  imersão  em uma  cultura  de  exploração  e

tencionamento dos desejos sexuais caía como uma luva. Fruto de um lar religioso, o artista não

observava a subcultura de BDSM como espaço de perversão, mas como potência. "Sexo é mágica

(…) se você canalizar da forma certa, há mais energia no sexo do que na arte", afirmava em relação

a tais práticas e a atração que sentia por esses contextos como leitmotivs criativos. 

Estar constantemente nesses espaços era uma prerrogativa dele. Como um artista-etnógrafo

que se move constantemente em torno do seu objeto cultural, ou no caso de uma autoetnografia, que

é parte desse objeto, Mapplethorpe não intentava visibilizar o invisível, mas conferir uma poética

visual às suas visões atravessadas pela religião, pela arte e por sua sexualidade.

Mapplethorpe nunca se interessara por meramente documentar a subcultura S&M, mas sim
por  trazer  sua  própria  estética  para  se  relacionar  com  cenas  que  muitas  pessoas
normalmente  achariam sórdidas  ou  repugnantes.  Um exemplo perfeito  é  Jim and Tom,
Sausalito, uma das sete fotografias no cerne do julgamento para censurar Mapplethorpe
ocorrido no ano de 1990, em Cincinnati. Mostra um homem urinando na boca de outro e foi
tirada durante uma viagem a São Francisco em 1970. Mapplethorpe ambientou seus dois
personagens num forte abandonado da Marinha, onde a luz vinda de uma janela próxima
inunda o espaço lúgubre com um halo religioso. Em vez de um anjo aparecendo na célula
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luminosa, entretanto, há somente Jim e Tom, encapuzado de couro, transformando urina em
algo semelhante ao vinho. (MORRISROE, 1996. p. 216.).

Muitos dos modelos nas fotografias de Mapplethorpe eram encontrados na Mineshaft, uma

casa  de  BDSM  onde,  durante  um  período,  o  artista  era  frequentemente  visto.  Relata-se  que

Mapplethorpe não costumava se engajar tanto nas atividades sexuais ali realizadas, mas que tinha

um prazer voyeurístico de circular pelos corredores de luz baixa, observando as ações nos diferentes

compartimentos,  quase  que  como  uma  forma  de  iluminação  criativa.  Acredito  que  o  artista

encontrava ali um território catártico do sagrado: a religião, a punição, a culpa, o prazer, a glória, a

beleza, a arte. 

Em entrevista à ARTnews em 1988, Mapplethorpe afirmou que não gostava do uso do termo

"chocante" na descrição de suas obras. Para ele, a sua busca pelo inesperado, por coisas que ele

jamais havia visto, o colocavam numa posição em que o gesto fotográfico se tornava praticamente

um dever, concluindo que: "eu estava numa posição de tirar aquelas fotografias, eu senti o dever de

tirá-las.".
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Figura 23 - "Jim and Tom, Sausalito", Robert Mapplethorpe

Fonte: LACMA – Repositório Digital



Em St. Sebastian, Mapplethorpe cria uma releitura da imagem de São Sebastião, um santo

fortemente relacionado a cultura queer desde Oscar Wilde, utilizando elementos da cultura BDSM.

Desde o século XIX, São Sebastião tem sido adotado como uma espécie de ícone pop  gay  em

função da identificação de grupos queer por causa de sua também  condição  marginal: de mártir

que assume uma identidade reprovável  pela  sociedade às custas  de seu sacrifício,  sofrimento e

morte. 

Deixando de serem antagônicos, a dualidade entre o sagrado e o profano funcionava de
forma  complementar,  como  partes  do  mesmo  “fio”.  Para  alcançar  o  profano,  Robert
dependia do sagrado e vice-versa. Ao entender e organizar essa dinâmica Mapplethorpe fez
com  que  estes  pressupostos  morais  de  conduta  comportamental  deixassem  de  ser
reguladores e passassem a ser exercícios de liberdade. (HIRATA, 2017, p. 36.).

Para Gabriel Tadashi Hirata (2017)  o artista desenvolveu, ao longo de suas experiências, um

senso auto  reflexivo em relação ao  processo  criativo  muito  detalhado.  Mapplethorpe  tinha  um

universo subjetivo e imaginário a representar fotograficamente,  mas encontrar as pessoas certas

para  performarem  essas  fantasias  era  um  percurso  a  ser  deliberadamente  definido.  Quando

menciono há alguns parágrafos que os modelos do artista eram usualmente encontrados em espaços

BDSM frequentados por ele é a esse cuidado que me refiro:

Mapplethorpe elabora uma técnica para não enfrentar as “antipatias” de seus modelos (...)Percebo
três  condições  de  possibilidade  para  a  invenção  desta  técnica.  A primeira  foi  de  abandonar  a
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Figura 24 - "St. Sebastian", Robert Mapplethorpe

Fonte: Pinterest



atitude de “forçar” seus modelos a usarem roupas ousadas e posarem em poses sugestivas que
eram estranhas aos sujeitos, ou seja, Mapplethorpe passou a procurar pessoas que já eram daquele
universo para serem objetos de sua arte – nos bares.  A segunda foi  organizar os encontros ao
frequentar espaços específicos; as incursões ao Mineshaft apresentadas anteriormente nas citações
são um exemplo disto.  A terceira,  que resulta na arte  propriamente dita,  é objetivar o modelo
criando um jogo de relação de enfrentamento entre poder e liberdade que depende do rompimento
com os preceitos morais. Conforme anunciado anteriormente, neste momento o uso das drogas já
não é mais somente recreativo, mas também instrumental. Mapplethorpe oferece diferentes drogas
a seus modelos para “suavizar” o processo de transgressão das barreiras morais. Vale ressaltar que
o artista aproveitou o uso corrente de drogas no período como um elemento de aproximação entre
ele  e  seus  modelos;  seu  momento  histórico  permitia  e  fomentava  esse  tipo  de  dinâmicas.
(HIRATA, 2017, p. 39.). 

O que Hirata descreve é um processo metodológico de criação. Uma ética do seu gesto

fotográfico  que  consistia  na  instigação  de  uma  liberdade  nos  sujeitos  escolhidos  por  ele  para

performarem diante da câmera fotográfica os seus mais absurdos desejos. Os gestos documentais

dessas  demonstrações  de  liberdade  e  quebra  de  paradigmas  sexuais  eram  o  que  conferiam  a

Mapplethorpe a sua força expressiva e o seu poder enquanto criador, uma vez que simbolizavam a

materialização mesma dos seus desejos íntimos.

Mapplethorpe e Hujar, assim como seus musos e musas, partilharam de um mesmo contexto

sociocultural, histórico, integravam os mesmos ciclos artísticos, e possuíam pensamentos comuns

em relação a sua produção artística como sujeitos queer habitantes de um submundo contracultural.

Apesar das especificidades em seus gestos, ambos os artistas são imagem de uma geração que viveu

um período intenso de liberação sexual, que sabemos foi fortemente abalado pela crise proveniente

do alastramento do HIV/AIDS, especialmente entre a comunidade LGBTQ, que enfrentou forte

estigmatização - que em diversos sentidos perdura até hoje.   
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O que tenho trazido ao corpo do trabalho como exemplificações de obras-documento tem

sido, até  agora,  obras  que usualmente não são discutidas por meio do viés documental.  O que

visualizo, desde o início do meu texto, é o processo dos distintos artistas queer trazidos até agora

como processos  em que o gesto  é  fortemente  mobilizado por  um ímpeto  documental.  Quando

pontuo esse ímpeto documental não me refiro necessariamente a ideia de registro, mas um gesto que

venha a garantir a sobrevivência de um eu cultural.

Usando um pós-estruturalismo feminista informado pela fenomenologia, meu argumento se baseia
na leitura dessa subjetividade transfigurada por meio das obras em si (especificamente: as obras
como vestígios documentais, e isso vale também para os eventos que presenciei “em pessoa”; vejo
estes por meio da tela da memória, e eles se tornam documentais por direito próprio). Entendo
performances  de  body  art como  encenações  das  subjetividades  dispersas,  multiplicadas  e
específicas do fim da era capitalista, pós-colonial e pós-moderna: subjetividades cuja existência é
reconhecida  sempre  já  em relação  ao  mundo de  outros  objetos  e  sujeitos;  subjetividades  que
sempre  já  são  intersubjetivas  assim  como  interobjetivas. Especificamente,  insisto  que  é
precisamente a  relação desses  corpos/sujeitos com a documentação (ou,  mais especificamente,
com a representação) que aponta mais profundamente para o deslocamento da fantasia do sujeito
modernista  fixado,  normativo  e  centrado,  e,  portanto,  oferece  um desafio  mais  dramático  ao
machismo,  racismo,  colonialismo,  classicismo  e  heterossexualismo  embutido  nessa  fantasia.
(JONES, 20

O ponto levantado por Angela Jones se relaciona exatamente com os aspectos que tenho

pontuado no que diz respeito a arte queer e ao gesto documental. A relação de sujeitos da diferença

como as mulheres, os imigrantes, os negros, a comunidade  queer  com a documentação e a auto-

representação aponta um importante deslocamento no contexto da arte contemporânea. Um ponto

em que observo uma divergência é que a documentação é pautada pela autora a partir do registro de
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Figura 25 - "Two Men Dancing", Robert Mapplethorpe

Fonte: Pinterest



ações de performance art. No universo cultural gay que eu trago pra pensar o gesto documental, a

performance em questão é a do cotidiano, é, como mencionado anteriormente, a performance do ser

e do estar queer. 

Esse  modelo  de  performance  do cotidiano  está  diretamente  relacionada  aqui  a  ideia  de

performatividade  de  Judith  Butler  (1997),  que  pensa  de  forma  estendida  o  conceito  de

performatividade da fala de  J. L. Austin (1962), em que atos de fala podem ser ações que geram

efeitos,  ou,  mais  especificamente,  são  enunciados  que  realizam  algo  no  momento  de  seu

proferimento. Butler propõe que o aspecto da performatividade da fala também é funcional para o

pensamento  de  atos  e  expressões  do  corpo  como  um  todo,  considerando  uma  gama  de

complexidades trazidas por questões de contexto, cultura, intersignificações e interpessoalidades,

irredutíveis a apenas a língua em si enquanto código.

O  gesto  fotográfico  se  configura  aqui  como  um  gesto  que  não  apenas  produz  uma

representação do acontecimento em si, mas evoca pra si mesma a qualidade de objeto estético e

acontecimento, em função da característica performativa da imagem documental. Diferentemente

da documentação de peças de performance art, que são pensadas a partir da ideia de experiência ao

vivo, o cotidiano queer, objeto do gesto documental que trago, não diz respeito a peças artísticas em

sua origem. Não houveram em Mapplethorpe, ou em Peter Hujar, ou mesmo nos relatos de Ítalo

Campos,  John Giorno,  nos  desenhos de Leonilson ou em meu processo,  ações  categorizadas  e

realizadas  como peças  de  performance  em si,  mas  que  nem por  isso  deixam de  se  configurar

enquanto atos performáticos.

Richard Schechner (2006) afirma que "performances – de arte, rituais, ou da vida cotidiana

–  são  “comportamentos  restaurados”,  “comportamentos  duas  vezes  experenciados”,  ações

realizadas para as quais as pessoas treinam e ensaiam. Assim, fica claro que, para realizar arte, isto

envolve treino e ensaio.", mas que a vida cotidiana,  igualmente, envolve processos de treino e

ensaio  que,  muitas  vezes,  perduram  longos  anos,  seja  em  função  do  aprendizado  de

comportamentos culturais, seja pela necessidade de adaptação individual a realidades sociais ou

pessoais." (p. 29). 

Há algo de ritualístico na vida cotidiana. Em Peter Hujar, o artista captura o queer em seus

bastidores e em sua cultura  underground.  Candy Darling in her death bed e os retratos de  drag

queens por trás dos palcos exploram esse aspecto performático da narrativa da vida e do cotidiano.

Da mesma forma, os percursos de Mapplethorpe em meio a uma subcultura de práticas sexuais

como  o  universo  do  BDSM  realiza,  na  superfície  fotográfica,  a  documentação  de  atos

performáticos aprendidos enquanto comportamentos culturais. 
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Em Pathos esses atos performáticos são encontrados de formas difusas, porém ligados por

uma mobilização comum: o desejo sexo-afetivo de me relacionar com outros homens. Se "toda e

qualquer das atividades da vida humana pode ser estudada enquanto performance" (Schechner,

2006,  p.  29.),  o  cotidiano  de  "mundivivências  gays"  é  facilmente  um  escopo  de  práticas  e

virtualidades que podem potencialmente ser pensadas a partir do espectro performático do gênero e

da sexualidade, como observamos nos exemplos trazidos anteriormente.

Nesse sentido o que trago ao corpo do meu processo como atos performáticos, mediados

por diferentes gestos documentais, são recorrentes movimentos físicos ou virtuais realizados com a

finalidade de estabelecimento de relações sexo-afetivas com outros homens. Da minha presença

participante em espaços como saunas e em práticas de banheirão, a formação de redes virtuais de

contato com outros corpos desejantes por meio de aplicativos de pegação populares entre homens

gays no Brasil:  Grindr e Tinder. A produção de vestígios nesses processos performáticos de uma

busca afetiva ou de mobilização do desejo pode assumir várias formas.

Para  Erving Goffman (1959,  p.  15.)  "uma performance pode ser  definida  como toda  e

qualquer  atividade  de  um  determinado  participante  em  uma  certa  ocasião,  e  que  serve  para

influenciar de qualquer maneira qualquer dos participantes.".  Pathos se dá no meu engajamento

com um outro sempre em permuta. Esse engajamento se dá a partir de atos performáticos de ambas

as partes, no estabelecimento de uma interação, seja essa por meio do corpo, da imagem ou da

escrita.  Estabelece-se,  aí,  um jogo performático.  O jogo performático  pode ser  cansativamente

ritualístico.  Ou pode ter  sua ritualidade desafiada a partir  de performatizações  que quebrem as

expectativas pré-estabelecidas em determinados territórios.  

As imagens que trago a seguir são fragmentos dos espaços por onde passei, espaços que se

transformam em territórios7 a  partir  das dinâmicas de ressignificação ali  estabelecidas:  prédios

públicos, banheiros, quartos, saunas. 

A imagem a seguir é uma imagem produzida no quarto de Rudá e o relato a seguir é uma

rememoração da noite em que a fotografia foi tirada:

–

Eu provavelmente já o conheço há anos agora. Nunca me vi (ou nunca, até então) como uma "possibilidade"

pra ele. Não sei. Ele sempre foi o tipo de cara too cool for school, quero dizer, descolado demais para olhar alguém

como eu através de lentes desejantes. Não era um pensamento que me parecia tateável, embora em nenhum momento

eu tenha sequer cogitado nadar contra esse desejo – até então – utópico. 

7
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O período  não  era  dos  mais  favoráveis.  Eu  me  encontrava  numa espiral  auto-destrutiva  que  perdurou

semanas e, tão auto-destrutivo quanto eu, Rudá me encontra no The Lights8. Após umas cervejas, a noite começa a

esquentar no local, o movimento fica mais intenso, o álcool já não basta, e os nossos corpos começam a pedir um

outro combustível, velho conhecido de nós dois: cocaína.  

O circuito de vendas ilegais nas redondezas do local já não é secreto para os frequentantes do bairro. As

relações que se estabelecem entre os transeuntes e os vendedores é de camaradagem. Conseguir drogas não é uma

tarefa árdua na noite  benfiquense.  "Colocados",  diante da noite  que se estendia e da rua que se esvaziava,  nos

dirigimos de carro à sua casa. Era minha primeira vez naquele espaço. Rudá "morava bem", como se costuma dizer

de quem tem dinheiro. O apartamento em área nobre, os pais - funcionários públicos -, e a atitude despreocupada dele

diante do futuro me geravam certo desconforto. Ele ocupa um lugar social que eu nunca tive o privilégio de ocupar. O

sentimento de impotência em relação a mais rejeição sexual e afetiva, dessa vez dele, me parece bem mais palpável

quando adentro aquele espaço. "Eu não pertenço aqui", isso era uma certeza.

Eu estava ali, no entanto, e era o que importava no momento. Rudá se despiu na minha frente e ficou à

vontade, de cueca, no quarto, enquanto eu tentava me sentir mais confortável naquele espaço que parecia querer me

vomitar  pela  janela.  O  quarto  tinha  uma  iluminação  avermelhada  bem  bonita,  sensualmente  atmosférica.

Conversamos até os primeiros raios de sol entrarem pela janela. Sem drogas e álcool, saímos rua à fora em busca de

um posto de gasolina para comprar mais bebidas. De volta ao quarto, fechamos as janelas, e após uns dois copos de

ypioca guaraná estávamos na cama.

Pra ser sincero eu já estava tão ébrio naquele ponto que sequer sei se algo realmente aconteceu ou se foi tudo

fruto de uma grande viagem minha em função do álcool e das drogas. O meu corpo dolorido no dia seguinte, porém,

sinalizava o contrário, ou pelo menos que as coisas não tinham sido tão suaves como num possível devaneio erótico.

As mensagens que enviei a ele me desculpando pelos excessos me indicavam que, possivelmente, eu tinha estragado o

grande momento. Mais um fracasso a ser adicionado a minha lista.    

Um terceiro vestígio da noite encontrei, despercebidamente, em meu celular alguns dias depois. O cômodo da

estante, localizada na parte traseira da cama, ocupado por alguns poucos livros e uma vaquinha de pelúcia, cuja

textura macia ainda guardo na minha memória sensorial  – se é  que  isso existe.  A iluminação vermelha,  baixa,

enquanto  Rudá provavelmente  mexia  nas  músicas  em uma playlist  em seu  computador,  sentado à  minha frente.

Consersávamos sobre música. 

--

8 Assim como o já mencionado e documentado Birosca Verde, o The Lights é um dos bares que integram o complexo
de lugares universitários nos entornos do bairro Benfica, em Fortaleza.
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O que acho válido pontuar nesse ponto é a conduta ética adotada por mim ao longo desses

percursos. Pensar a interseccionalidade do cotidiano com a pesquisa e a produção artística é uma

exercício  epistemológico  complexo,  e  mais  ainda  em  sua  prática.  A auto  reflexividade  dessa

posição dual de sujeito e objeto de uma autoetnografia não é permanente em meu cotidiano, mas é

disparada por gatilhos específicos em determinadas situações. A minha presença naquele espaço é a

de um sujeito comum até que algum desses gatilhos seja disparado, pois como apontado por Renato

Cohen (2002): "O que distingue o performer do ator-intérprete é que essa sua presença, pelo que já

comentamos, será muito mais como pessoa do que como personagem." (p. 109).  Estar queer em

um espaço não usual pra mim é um desses gatilhos.

Há, aqui, uma conexão ontológica bastante estreita entre o documento e o meu movimento

performático, me referindo aqui a uma auto consciência da minha enunciação no mundo como

sujeito  queer, excepcionalmente em contextos de vivências  gays como no uso de aplicativos de

pegação ou em contextos de práticas sexuais e afetivas não heterocentradas. Eu documento a minha

própria presença naquele espaço ao invés de ser documentado enquanto estou naquele contexto. 

Para  André  Rouillé  (2009),  para  além de  um olhar  redutivo  à  ontologia  do  dispositivo

fotográfico e a construção semiótica de sua imagem indicial, a fotografia-documento considera, em
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seu processo de produção, outras "máquinas", e a transformação da realidade é parte da forma de

funcionamento de todas elas. 

Da coisa à imagem, o caminho nunca é reto, como creem os empiristas e como queriam os
enunciados do verdadeiro fotográfico. Se a captação requer um confronto entre o operador
e a coisa, no decorrer do qual esta vai imprimir-se na matéria sensível, nem por isso a coisa
e a imagem se situam em uma relação bipolar de sentido único. Entre a coisa e a imagem,
os fluxos não seguem a trajetória da luz, mas dirigem-se a sentidos múltiplos. A imagem é
tanto a impressão (física)  da coisa como o produto (técnico) do dispositivo, e  o  efeito
(estético) do processo fotográfico. Ao invés de estarem separadas por um "corte semiótico"
radical, a imagem e a coisa estão ligadas por uma série de transformações. (ROUILLÉ,
2009, p. 79.).

O processo de construção da fotografia-documento é,  então,  um processo permeado por

sinuosidades  que  transbordam  premissas  relacionadas  a  fotografia  como  um  ato  estritamente

mecânico e objetivo.  Rouillé pontua que a construção da imagem fotográfica perpassa todo um

processo de etapas (escolhas de caráter formal – ponto de vista, enquadramento, negativo, tomada,

tiragem,  etc)  e  códigos  de  transcrição  da  realidade  empírica  (ópticos,  técnicos,  estéticos,

ideológicos, entre outros.).

Como afirma Latour (2001) essa reconstrução do fenômeno em camadas diversas, ou seja, a

partir de diferentes formas de mediação (como a escrita, a fotografia, o vídeo, o dado quantitativo

ou  qualitativo,  etc)  torna-o  mais  real  dentro  da  rede  de  sentidos  a  que  se  intenta  conferir

inteligibilidade a partir  dos gestos de documentação. O que está em jogo aqui não são os atos

performáticos e os acontecimentos em si,  mas seus processos de transfiguração em referências

documentais. 

Com as proposicões, ninguém precisa ser tão avaro e a sofisticacão pode ser dividida igualmente
entre todos os que contribuem para o ato de referência. Não tendo de preencher uma imensa e
radical  lacuna  entre  duas  esferas,  mas  apenas  transitar  por  inúmeras  lacunas  menores  entre
entidades ativas ligeiramente diferentes, a referência já não é uma correspondência na base do
tudo-ou-nada.  Como  vimos  à  saciedade,  a  palavra  referência  aplica-se  à  estabilidade  de  um
movimento  ao  longo  de  inúmeras  mediacões  e  implementos  diferentes.  (…)  Todavia,  se  a
referência é aquilo que circula pela série inteira, toda mudança em qualquer elemento da série
provocará outra na referência. Será coisa bem diversa estar em Lille e em Munique, ser cultivado
com levedura ou sem levedura.  ser  visto ao microscópio ou através de óculos,  e por aí  além.
(LATOUR, 2001, p. 173-175.).

O autor ainda enfatiza sobre as referências que: "por isso são também chamadas "móveis

imutáveis", termo que enfatiza o movimento de deslocamento e as exigências contraditórias da

tarefa. Quando os móveis imutáveis estão claramente alinhados, produzem a referência circulante.",

essa referência circulante é um alinhamento das referências produzidas ao longo de um processo de

pesquisa que possibilita um retorno, em algum nível, ao fenômeno referenciado. Mas, para além

disso,  o interessante aqui é que estas  referências podem se movimentar livremente em meio a

diferentes  redes  de  significados,  assumindo  novas  translações,  sem  necessariamente

comprometerem as relações primárias que as deram origem. 
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Em Cecília Salles (1998), esse deslocamento da referência dentro de uma cadeia documental

seria  possível  em função  do  caráter  autônomo  de  cada  documento  produzido  enquanto  objeto

estético.  Para  a  autora,  todo  documento  de  processo  corresponde  a  uma  forma  "acabada".  O

acabado aqui dialogando diretamente com a já mencionada ideia do gesto como um esforço sempre

incompleto de comunicação. E a ênfase no "esforço" aqui é crucial, pois é esse contínuo exercício

de busca, de caça do gesto criativo que propicia a este um caráter dinâmico. Esse dinamismo é

observado, exatamente, nessa potência e autonomia estética dos objetos documentais produzidos ao

longo de diferentes percursos criativos.

Essa relação entre o que se tem e o que se quer reverte-se em contínuos gestos aproximativos -
rasuras que buscam completude. No silêncio que a rasura guarda, o artista aprende a dizer aquilo
que resiste a·se materializar, ou a dizer de novo aquilo que não lhe agradou. (...) O artista lida com
sua obra em estado de permanente inacabamento. No entanto, o inacabado tem um valor dinâmico,
na medida em que gera esse processo aproximativo na construção de uma obra específica e gera
outras obras em urna cadeia infinita. (...) Quando se acompanha processos, percebe-se que cada
forma contém, potencialmente, um objeto acabado. (SALLES, 1998, p. 78-79.).

Perceber e aceitar esse caráter de incompletude do gesto é renunciar diante de uma busca

quimérica  pelo  domínio  da  experiência  enquanto  matéria  sensível.  Esse  processo  de  renúncia

confere uma maturidade ao olhar do artista e permite que este perceba mais possibilidades em seus

trajetos e abrace as intempéries do processo como oportunidades transformadoras.

  As ruas, as praças, lugares como saunas, cinemões e especificamente banheirões, adentram

o  meu  processo  como  espaços  propensos  ao  contato  homoafetivo,  homoerótico.  Tipos  de

engajamentos sexuais que não seriam, digamos, cogitáveis em um cenário de intimidade entre os

envolvidos,  ou  seja,  são  contatos  majoritariamente  impessoais.  Trago  esses  espaços  em  sua

qualidade de territórios. Quando utilizo o conceito de territórios para me referir a estes espaços o

faço  por  compreendê-los  como  espaços  ressignificados  simbólicamente  a  partir  de  novos  e

diferentes  usos  a  eles  atribuídos  por  agentes  queer.  Richard  Parker  (2002) aponta  esse  tipo  de

ressignificação dos  espaços como um ato de transgressão da norma heterocêntrica que gere as

vivências públicas em sociedade:

A ênfase  em um determinado  tipo  de  transgressão,  uma  invasão  do  espaço  sexual  alheio,  é
claramente evidente não apenas nas subcorrentes eróticas e no contato sexual em ambientes a céu
aberto ou nas alegres interações do sistema de transporte de massa, mas também na apropriação de
pelo menos alguns locais fechados que de outro modo serviriam como um foco da masculinidade e
da heterossexualidade dominantes.  Nos banheiros masculinos, nas salas de cinema pornô e em
outros  ambientes  similares,  o  homoerotismo  ocorre  como  parte  do  leque  mais  amplo  da
sexualidade masculina. (PARKER, 2002, p. 97.)

Os agenciamentos que possibilitam as desterritorializações de alguns espaços públicos com

o objetivo  de  pegação  se  dão  a  partir  de  jogos  performáticos  entre  os  corpos  desejantes  que

partilham desses espaços simbólicos no cotidiano. Para penetrar nessa lógica é importante estar
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atento a toda uma gama de sinuosidades que circundam as performances da sexualidade queer gay

no contexto urbano. A esse respeito, Parker aponta que: 

A importância  de  olhar,  em  oposição  a  ser  olhado  ou  assistido,  é  fundamental  aqui.  Ao  se
esconderem no anonimato da cidade e se apropriarem do olhar do outro não como uma forma de
controle social, mas como uma expressão do desejo, os entendidos neste mundo gay são capazes
de transformar o espaço, de outra forma hostil do mundo heterossexual dominante, em um campo
de  possibilidades  eróticas  –  um  campo  em  que,  pelo  menos  em  tese,  qualquer  coisa  pode
acontecer. (PARKER, 2002, p. 91.).

Esses  jogos  performáticos  usualmente  dispõem  de  éticas  participativas.  Adentrar  essas

esferas é usualmente um processo ritualístico em que há uma série de acordos tácitos de ação.

Alguns caras não gostam dos mais afeminados. Outros não fazem tanta distinção. Alguns caras

priorizam discrição. Nesse sentido, a documentação enquanto tarefa se torna ainda mais desafiante

para  qualquer  um que  se  disponha  a  produzir  imagens  dos  atos  performáticos  decorrentes  de

práticas sexuais marginais como estas.

Dentro dessa pungente limitação criativa, opto por pensar fotograficamente não apenas os

atos performáticos referentes aos engates sexuais, mas o vazio dos espaços onde eles acontecem

quando  o  sexo  persiste  apenas  como um fantasma.  Há  realmente  algo  de  fantasmático  nesses

espaços. Os objetos ali, as escrituras nas paredes, os resíduos e fluidos deixados, denunciam tipos

de presenças e passagens que perduram mesmo após a partida dos corpos. Nas imagens do vazio
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desses espaços é possível detectá-las, apesar do acomodamento do nosso olhar com específicos

modelos de presença e materialidades. Essas presenças são compostas por elementos que, apesar de

terem também suas especificidades, como aponta Muñoz (1995), são relevantes em um mapa ainda

mais amplo da experiência social e política  dos sujeitos. 

Quando o filósofo Jacques Derrida (1994) se propõe a refletir sobre a lógica do “fantasma”

em um contexto de discussões acerca de mídias tecnológicas, vídeos, transmissões ao vivo, entre

outras tecnologias mais recentes que trabalham com a comunicação de uma forma mais cibernética,

ele  a  situa  para  além  de  uma  lógica  dialética  da  efetividade/atualidade  e  idealidade,  que

corresponderiam respectivamente a uma presença efetiva, empírica, e uma não presença absoluta. 

A lógica da efetividade ou atualidade parece ser de pertinência limitada. (...) [O limite] parece ser
demonstrado  melhor  do  que  nunca  pelo  fantástico,  fantasmático,  sintético,  prostético,  pelos
acontecimentos virtuais no domínio científico especificamente, e então no domínio da tecno mídia,
e  então  no domínio público ou político.  Também se  torna  mais  aparente pelo que inscreve  a
velocidade de uma virtualidade irredutível à oposição do ato e do potencial dele no espaço do
evento, na eventualidade do evento. (DERRIDA. 1994, p. 63)

Embora  o  autor  reflita  o  conceito  a  partir  de  formas  que  sequer  sei  se  podem  ser

classificáveis como documentais, mais próximas das transmissões em tempo real de imagens entre

espaços e suportes, entre outras tecnologias telemáticas, há algo de aplicável na lógica do fantasma

trazida por Derrida no contexto do documento fotográfico. Na lógica desse passado que perdura na

forma de espectro, o que habita fotografias como essa não é a presença ou a ausência, não é o vivo e

nem o morto, é algo que não está relacionado a uma ontologia da imagem, mas a uma suspensão

temporal que pode facilmente corresponder a uma temporalidade queer, exilada da cronologia e da

biopolítica heteronormativas, como sugere Elizabeth Freeman (2010). 

A opção em meu gesto documental de preterir a presença dos sujeitos que ali usualmente

performam em relação a fantasmagoria do espaço que permanece aproxima meu trabalho do de

outro  artista  que,  da  mesma  forma,  imergiu  nesses  espaços  para  pensar  outras,  mas  próximas

questões.

Tony Just, no início dos anos 90, ainda numa época em que eram fortes os desdobramentos

da epidemia de HIV/AIDS no ocidente,  limpou banheiros  conhecidos  pela  rotina de atividades

sexuais ali desempenhadas por homens diversos. O artista realizou uma série de performances nesse

sentido,  fotografando  em  seguida  os  locais,  higienizados  e  reluzentes,  asseados  de  quaisquer

vestígios da "sujeira" reminiscente das práticas de sexo em público,  comumente associadas aos

homossexuais. Datada de 1994, essa obra de Just assume um caráter sócio-cultural extremamente

impactante em função da identificação que faz de um dos vários territórios utópicos, possíveis, do

queer, e lança no espectro cultural essas imagens que carregam naquele momento não apenas uma

potência de vida possível fora do eixo heterocêntrico, mas uma insustentável pulsão apocalíptica de
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morte no marginal. Para Muñoz (2017) o fantasma na obra de Just é resquício de uma liberdade

sexual que se esvaiu em meio a emergência avassaladora da AIDS entre homossexuais à época.

  

Uma fotografia em particular de um vaso sanitário é visualmente intrigante em sua abstração.
Como a imagem é desprovida de outros significantes que revelariam seu referente, a mente do
espectador  pode  vagar.  A  forma,  especialmente  considerando  a  história  do  espaço,  é  a
reminiscência de um ânus. Pode-se ver pequenos reflexos de luz na superfície da água, ilustrando a
luminosidade da porcelana. O espaço é bastante bonito e limpo, ao contrário de suas associações
com o sexo em público nos anos 70. Just, através de sua limpeza ritualizada, redefine as noções
preconcebidas  de  uma  geração  pré-aids  de  homens  gays.  (WARTH,  Kevin.  Disponível  em:
http://www.kevinwarth.com/if-i-could-turn-back-time/.)

A  epidemia  do  HIV/AIDS  é  um  marco  histórico  na  relação,  especificamente,  do

homossexual do sexo masculino com o sistema social em seu entorno. Perdemos um grande número

de aliados em função do vírus, incluindo vários dos artistas trazidos ao corpo desse texto, ainda

vivos e potentes em suas imagens. A ação performática de Just, entitulada "Untitled", não foi a
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única proposição artística da época a tocar no assunto, muito pelo contrário, foi um dos vários usos

das linguagens artísticas como instrumento político de visibilidade e crítica no âmbito sociocultural.

Em sua obra, também denominada "Untitled", ou simplesmente sem título, Felix González-

Torres inaugura uma série de  outdoors em diferentes espaços da cidade de Nova Iorque, em que

observamos  uma  inusitada  imagem em constraste  com a  usual  utilização  desses  espaços  para

anúncios publicitários e imagens sobrecarregadas de informação: uma cama vazia. 

Tudo na ausência, no entanto, evoca um fantasmático tipo de presença. A cama está vazia e

desfeita, mas os lençóis bagunçados evocam a imagem de ondas, há ali algum tipo de movimento.

Os  dois  travesseiros,  justapostos,  têm  duas  depressões  consideravelmente  profundas  em  suas

superfícies,  sugerindo  a  presença  de  dois  corpos  ali,  em algum momento  anterior.  As  marcas

visibilizadas na fotografia são tão simbólicas, quanto autoetnográficas, digamos assim. 

 Para Christopher Castiglia and Christopher Reeds (2011) a memória é uma contínua batalha

pela corporeidade. Os autores pontuam que para além de perder um pensamento ou uma imagem,

esquecer é perder um acúmulo de sensações impressas no próprio corpo em relação a um outro,

especialmente.  Eles  complementam:  "Nesse  sentido,  a  memória  adquire  uma  capacidade

simultaneamente  somática  e  salvífica  de  reter  a  vida  depois  que  o  corpo  experienciado  tenha

passado cronologicamente para além do momento da memória." (p. 15.).

A obra de González-Torres data de 1991, o mesmo ano em que o artista perdeu seu parceiro

por causa de complicações relacionadas ao vírus do HIV. Quando conheci esse trabalho passei dias

me questionando sobre o quão difícil ou como deve ser acordar dias, meses, anos depois que o seu

amor se foi. Será que o sentimos sempre ali, pertinho, até o fim? Ou será que esse esquecimento

sensório  é  programado  pelo  nosso  próprio  organismo?  O  que  percebo  é  que  em  "Untitled",

Gonzalez não apenas é bem sucedido em seu objetivo de conferir corporeidade a essa presença

espectral  que habita  os  espaços de ausência por meio da linguagem fotográfica,  como também

engaja o público com a imagem sem pedir licença.

O governo e o público em geral viraram as costas à população no contexto da crise do

HIV/AIDS nos EUA, nas décadas de então. O rompimento das fronteiras de público e privado que

essa obra impõe levam o luto e os sentimentos de perda, devastação e memória afetiva de todo um

grupo de pessoas para além do espectro íntimo, introjetando-o no seio dos deslocamentos cotidianos

dos sujeitos comuns de Nova Iorque.
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Documentos imagéticos como os referentes às obras sem título, tanto de Tony Just, como de

Felix Gonzalez-Torres, são peças memoriais em cujo a presença espectral é capaz de transcender

uma ideia  linear  de tempo,  assumindo a perspectiva de possíveis  temporalidades  convergentes,

como apontado por Derrida (1994). Os fantasmas aqui são como um canal de diálogo entre distintas

gerações de sujeitos queer, que perfuram uma gigantesca e invisível barreira simbólica que é e foi a

catástrofe  do  HIV/AIDS,  extremamente  associada  (ainda  hoje)  às  práticas  performáticas  de

sexualidades  não-normativas  como as  de homossexuais  do sexo masculino.  Quando adentro  os

banheiros  públicos  em minha  cidade  e  os  registro,  mesmo  vazios,  ou  outros  espaços  urbanos

públicos que também são performativamente territorializados como zonas de pegação homossexual,

sinto que afago de certa forma os dois artistas supracitados.

Esses espaços que evocam a perda, também evocam a marginalização  gay.  Se a obra de

González-Torres faz com que os sujeitos heterossexuais reflitam sobre as próprias perdas para nos

enxergarem como  humanos,  ela  também atesta  a  nossa  posição  de  marginalidade.  Se  a  hiper

higienização dos banheiros performatizada por Just é uma alegoria para uma certa "limpeza social"

alcançada com a epidemia de HIV/AIDS, em uma sociedade heterocentrada que automaticamente

associava nossas práticas ao sujo, novamente se atesta o nosso lugar cultural, social e politicamente

periférico. O HIV nunca desapareceu de lá pra cá, e a sua existência fantasmática acompanha os
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sujeitos queer desde então. Em um contexto de aumento gradativo no número de casos, ano após

ano, em função das práticas sexuais sem proteção, as práticas de engajamento sexual homoafetivas

são  retiradas  do  âmbito  privado  e  transformadas  em  domínio  de  debate  público9 novamente,

embebidas  em  um  discurso  de  saúde,  mas  remontando  uma  tradição  secular  de  controle  da

sexualidade.  Nesse  sentido,  nossas  obras  lançam  imagens  que  sempre  corresponderão  a  uma

localidade social e culturalmente em suspensão, entre a presença e a ausência, gozando da mesma

qualidade fantasmática que nós, sujeitos queer, partilhamos hoje.

Para além disso gostaria de trazer um ponto importante sobre como esse registro documental

fotográfico,  tão  perpassado  por  questões  e  aspectos  múltiplos  de  diferentes  potências  em  sua

constituição de sentido, é pensado também no viés da documentação performática. O debate sobre a

relação ontológica, indexical com o ato performático, que é pautada por diversos autores em suas

reflexões  sobre as  relações  entre  documentação e  performance,  é  acalourado,  e  muitos  autores

negam a qualidade artística do objeto documental. Não é o caso de Philip Auslander. 

Ao problematizar a documentação no contexto da performance, Auslander (2013) nos traz

um ponto  de  vista  que  não necessariamente  nega  a  ideia  de  referência  circulante,  colocada  há

algumas  páginas  nos  termos de  Bruno Latour,  mas  aponta  um olhar  possível  -  e  por  que não

complementar?! - a essa e outras perspectivas trazidas ao longo do texto sobre o assunto.

Talvez a autenticidade da documentação da performance resida em sua relação com o observador
ao  invés  de  com o  evento  originário:  talvez  sua  autoridade  seja  fenomenológica  ao  invés  de
ontológica.  Assim  como alguém pode  ter  prazer  ao  escutar  Sinatra  cantando  em duetos  com
cantores com os quais nunca interagiu realmente, alguém pode sentir prazer em ver Klein pular no
vazio  ou  contemplar  as  implicações  de  Burden  permitir  ser  fotografado.  Esses  prazeres  são
acessíveis por meio da documentação e, portanto, não dependem de a plateia ter presenciado o
evento original ou não. A possibilidade mais radical é de que os prazeres não dependem de um
evento que realmente aconteceu. Nosso sentido de presença, poder e autenticidade pode muito bem
derivar.  Não se trata  de ver  o documento como sendo um ponto de acesso indexical  para um
evento  passado,  mas  de  perceber  o  documento  em  si  como  uma  performance que  reflete
diretamente  um  projeto  estético  de  um  artista  e  para  o  qual  nós  somos  o  público  presente.
(AUSLANDER, 2013, p. 14.).

Para Auslander, a qualidade indicial do registro fotográfico, assim como provavelmente de

quaisquer  outros  produtos  documentais  no  âmbito  das  artes  que  tenham  essa  relação  de

materialidade com o acontecimento performático, não deve ser o ponto imperativo no que concerne

ao  documento  da  performance,  mas  deve-se  levar  também  em  consideração  a  autoridade

fenomenológica nos usos desse documentos.  O autor pontua que a performatividade do objeto

documental assume duas vertentes principais: a documental e a teatral. 

9 Os aumentos nos casos de contaminação por HIV tem sido associados a utilização de aplicativos de pegação como 
os citados nesse texto algumas vezes: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151202_apps_aids_tg  
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De acordo com Auslander, na performatividade documental o gesto documental é realizado

enquanto a ação performática se dá em meio à audiência, para ser retomado, editado e/ou revisitado

mais  tarde.  Nesse  primeiro  sentido,  a  performatividade  do  documento  tem na  ontologia  –  da

imagem fotográfica ou audiovisual, no caso – um papel de centralidade, já que a performatividade

do objeto residiria em seu caráter de evocar o acontecimento passado como simples registro. 

Na performatividade teatral do documento, no entanto, os atos performáticos são pensados

em alinhamento com o próprio gesto documental. Essa perspectiva não carece de um público que

presencie a ação enquanto acontecimento, porque nela "o espaço do documento (seja visual ou

audiovisual) então se torna o único espaço no qual a performance ocorre." (p. 3-4). Essa segunda

perspectiva dialogaria com o que o autor traz em sua citação anterior, sobre a leitura do documento

como sendo, ele mesmo, a performance. Não no sentido de evocação de um fenômeno passado a

partir de suas qualidades ontológicas, como registro, mas fenomenologicamente, como objeto que

opera de forma autônoma e é capaz de proporcionar uma experiência de caráter estético.

Nesse  sentido,  há  teatralidade  performativa  e  há  performatividade  documental  nos

diferentes processos e obras que trago aqui. O que gostaria de pontuar neste final de tópico, no

entanto,  é  a  dimensão performática  do próprio gesto documental  fotográfico.  Falamos sobre a

performatividade  da  sexualidade  e  de  um  eu  no  cotidiano  como  demarcadores  de  identidade,

falamos sobre o caráter evocativo e autônomo do objeto documental, ou seja, do que fica do gesto

documental. Sendo o gesto documental uma ação pautada em um ato reflexivo do sujeito em vias

de  materialização do pensamento,  como não pensar,  ele  mesmo,  como um ato  performático?!

Escrever,  gravar  e  fotografar  têm sido,  até  agora,  gestos  catárticos,  transformadores  dos  meus

modos  de  ser  e estar,  de  ver  e  visibilizar a  queerness  nos  guetos  culturais  e  nas  correntes

hegemônicas.  O gesto de escrita  como a penetração de superfícies,  como um ato que provoca

incisões; O gesto fotográfico como a busca e a dúvida, como deslocamentos que nos introduzem a

diferentes regimes do real. Esses gestos se configuram aqui como gestos também performáticos.

A documentação produzida e trazida por mim e por outros artistas não se dá de forma

neutra. Da mesma forma que nosso processo de enunciação em determinados territórios e espaços a

partir  dos  quais  são produzidos  esses  documentos.  E é  exatamente essa multidimensionalidade

performática, que amalgama o ético,  o estético, o epistemológico e o cultural que penso como

potência do gesto documental queer. 
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4.3. O gesto do vídeo

Antônio da Silva é um realizador português de filmes pornográficos. Quer dizer, acredito

que sejam pornográficos em função do seu conteúdo, no caráter explícito de visualidade conferido

aos atos sexuais, entre outros elementos particulares à pornográfia enquanto gênero audiovisual.

Quando assisti aos seus vídeos pela primeira vez a minha grande dúvida era se ele, o diretor, estaria

presente diante das câmeras. Não é usual que a popularidade de filmes pornográficos seja associada

aos seus diretores/realizadores. Normalmente são os atores pornô quem conquistam o público e são

mais responsáveis pela procura dos filmes, ou as categorias específicas que identificam cada filme,

como tipos de fetiches, arquétipos físicos de atores, entre outros elementos.

Antônio não está diante das câmeras nos filmes que assisti. Mas aparentemente acompanha

todo o jogo performático que se desenrola diante delas. Ele as opera. Ou pelo menos é assim que

nos parece. A pornografia, pensada como um entre múltiplos dispositivos da sexualidade (CUNHA,

2014,  p.  35.),  pode  também ser  pensada  como  um entre  múltiplos  dispositivos  de  controle  e

modelização da mesma. Dos gozos e prazeres possíveis, Da Silva opta em alguns de seus filmes por

nos contar sobre aqueles que escapam à ideia  do sexo explorado apenas entre  as 4 paredes da

intimidade. Essa ideia, diga-se de passagem, é de difícil diálogo com os modelos de produção de

subjetividade dos sujeitos contemporâneos. 

O  prazer  reside  em  inúmeras  instâncias  na  busca  do  saber  sexual,  das  curiosidades

relacionadas  ao  desejo,  da  afetação  do corpo por  imagens  -  digamos  -  utópicas  de  um prazer

possível. A pornografia, nesse sentido, se torna uma ferramenta que demanda de nós a "tarefa quase

infinita de dizer, de dizer a si mesmo e a dizer a outrem, o mais frequentemente possível, tudo o que

possa se relacionar com o jogo dos prazeres, sensações e pensamentos inumeráveis que, através da

alma e do corpo tenham alguma afinidade com o sexo." (FOUCAULT, 1988, p. 24).

Em filmes como "Bankers" (2012) e "Cruising in the park" (2018) de Antônio da Silva,

assim como nas  gravações  em vídeo  que  realizo  em "Pathos",  a  prática  performática  do  sexo

explícito é elemento comum. De início, porém, me questionava sobre o estatuto de ambos enquanto

projetos  artísticos.  Me questiono  ainda  sobre  o  que  os  diferencia  ou  o  que  os  hibridiza  como

produções pornográficas e trabalhos sensíveis de pesquisa em arte. O que me ocorre é que, talvez, o

estatuto de arte ou a qualidade do gênero pornográfico não sejam questões deveras importantes para

a pesquisa que desenvolvo. 

Porém, o pensamento do lugar do queer  por meio das suas práticas sexuais caracterizadas

pela diferença me insere novamente em um debate sobre a performatividade desses corpos, aqui em
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um jogo também performático com as câmeras e àqueles condutores do gesto do vídeo.  Nesse

sentido, a pornografia se torna relevante não na sua qualidade de gênero fílmico em si, mas como

prática midiática da sexualidade, em seu caráter agenciador de performatividades queer.

O pornográfico constitui uma performatividade. Uma forma de ser, de agir, de se comportar no
mundo. Algo inerente à pornografia como obra, como corpo, como corpo que provoca desejo. Sim,
sua materialidade domina a questão desse trabalho. Mas o gesto poético também é signo e pode se
inscrever  e  escrever  (n)a  pornografia,  na  sua  materialidade.  Performar  é  agir  em;  é  escrever,
inscrever,  fazer-se  presente,  marcar.  O  pornográfico  como uma maneira  de  se  comportar  das
imagens, como um ajuntamento não apenas de imagens que são ou não editadas, mas como um
ajuntamento de sentidos, de afetos, de desejos, de signos diversos e distintos, que se inscrevem nas
formas de ser do pornográfico. (CUNHA, 2014, p. 41.).

Antônio descreve um de seus filmes, "Cruising in the park", da seguinte forma:

O filme retrata as interações sexuais entre banqueiros em um banheiro público durante o horário de almoço. Sem
palavras, apenas sinais, poucos sons corporais, é uma coreografia ao redor do mictório. 

O filme foi filmado durante um período de um ano no distrito financeiro de Londres. 
Por volta da hora do almoço - das 12:30 às 14:30. 

É o tempo de pico para uma punheta com um banqueiro.
* Não foram usados atores em "Bankers".

A ficha técnica que acompanha a descrição explicíta o anonimato de vários dos performers

em cena, o que torna a relação desses vídeos ainda mais intríseca com a ideia de uma cultura de

práticas sexuais que existe na marginalidade dos circuitos sociais. Estar anônimo aqui é partilhar do

arquétipo de discrição, mas também de uma necessidade de preservação da identidade em relação a

quaisquer possíveis associações com atos e práticas homossexuais, já que como menciona o artista

no texto de descrição da obra, muitos desses homens são pessoas com vidas conjugais..
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Para além desses pontos, o vídeo pornográfico enquanto documental não relata, mas se torna

ele próprio a ação do desejo nos corpos. A qualidade relacional do dispositivo com o real e com a

produção de imagens a partir desse real assume, aqui, uma perspectiva até agora não contemplada

nesse texto.  Essa perspectiva é referente a  linguagem do dispositivo de vídeo. Se os gestos da

escrita  e  fotográfico,  em  suas  finalidades  comunicativas,  nos  dizem  sobre  nossas  formas  de

enunciação em um determinado regime de realidade, o gesto do vídeo nos diz sobre a possibilidade
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de produção de novos regimes do real, e novas formas de ser e estar no mundo, para além de como

se  compreendiam limitadamente  os  nossos  modos  de  existência  pelos  dispositivos  técnicos  de

então. 

A hipótese aqui estudada vem a dizer que a observação de alguns gestos nos permite decifrar o
modo e a  maneira em que existimos no mundo. Uma das conclusões dessa hipótese é que as
modificações,  que  podem  ser  observadas  em  nossos  gestos,  fazem  legíveis  algumas  trocas
existênciais que vivemos em tempo presente. Outra consequência é que surgem gestos contínuos
antes  do  despercebido,  que  fornecem  uma  chave  para  a  decifração  de  uma  nova  forma  de
existência. O gesto, pelo qual o vídeo é tratado, já representa em parte a mudança de um gesto
tradicional.(FLUSSER, 1994, p. ).

Essa mudança em relação a uma concepção mais tradicional de gesto abordada pelo próprio

autor se dá em função do caráter instrínsecamente fenomenológico que o dispositivo e o gesto do

vídeo estabelecem com o acontecimento.  Para Flusser (1994), apesar das similaridades, existem

diferenças importantes entre os gestos fotográfico e de vídeo. A questão da temporalidade nos dois

gestos,  no  entanto,  é  o  que  mais  se  destaca  para  mim  como  aspecto  distintivo  entre  ambos.

Enquanto o fotógrafo é movido pela dúvida em seu deslocamento performático em busca do ângulo,

da perspectiva, da profundidade, da luz ideal para o clique que irá produzir a sua imagem técnica, o

vídeomaker  estabelece  com  o  dispositivo  de  vídeo  uma  relação  diferente.  O  videomaker,

posicionado diante ou por trás do monitor da câmera, tem na reflexividade temporal da gravação e,

simultaneamente, criação de um enunciado visual, a caracterização de um gesto intersubjetivo. 

A medida  que  o  fotógrafo  dispõe  do  tempo e  da  deliberação  que  o  permitem fazer  da

objetividade uma opção estética ou não, o videomaker não conduz um gesto que dispõe de decisões

tão conscientes ou objetivas, mas introspectivas, uma vez que a lógica de uso do dispositivo do

vídeo o aproxima de uma fenomenologia do pensamento. 

Para Philippe Dubois (2004) após décadas de reflexão sobre o dispositivo, o vídeo passa de

"um curto momento de passagem no mundo das tecnologias do visual" (p. 99.) à "forma que pensa"

(p. 100.). Inicialmente pensado como imagem dentro da seara geral das formas visuais, o vídeo foi

debatido por inúmeros pensadores que por décadas o exploraram em busca de sua especificidade em

relação à imagem produzida até, em meados dos anos 90, essa crença numa possível especificidade

ser abandonada e ceder lugar a uma descrença na sua potencialidade enquanto dispositivo.

Mais  tarde,  aparentemente  sendo  visto  como  um  "modo  de  passagem"  menor  entre  a

imagem cinematográfica e a imagem digital do computador, dois estados maiores - históricos e

culturais – da imagem, o vídeo começa a ser pensado por uma outra ótica. A esse respeito, Dubois

(2004) pontua que:

Para pensarmos o vídeo, talvez devamos parar de vê-lo como uma imagem e de remetê-lo à classe
das (outras) imagens. Talvez não devamos vê-lo, mas concebê-lo, recebê-lo ou percebê-lo. Ou seja,
considerá-lo como um pensamento, um modo de pensar. Um estado, não um objeto. O vídeo como
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estado-imagem, como forma que pensa (e que pensa não tanto o mundo, quanto as imagens do
mundo e os dispositivos que as acompanham). (DUBOIS, 2004, p. 100.).

Talvez resida aí a potência do gesto do vídeo, em seu caráter de proximidade relacional com

o aspecto fenomenológico do próprio pensamento daquele que, pareado com o dispositivo, produz a

imagem videográfica. Dubois afirma que no sentido de pensarmos o vídeo em sua qualidade de

estado, de suspensão de um espaço/tempo presente, ao invés de como um objeto,  uma imagem

afixada do tempo,  nos "convém não somente pensar junto a imagem e o dispositivo como também,

e mais precisamente, pensar a imagem como dispositivo e o dispositivo como imagem." (p. 101.).

Mas em que exatamente consiste em "pensar o dispositivo como imagem"? Se tomarmos a

definição de Giorgio Agamben (2005), temos que o dispositivo em si é a rede que se estabelece

entre um conjunto heterogêneo de forças, que está sempre inscrito em relações de poder e é sempre

pensado com uma função estratégica. Em suma, "o dispositivo é, na realidade, antes de tudo, uma

máquina que produz subjetivacões, e enquanto tal é uma máquina de governo." (p. 15.).

Ou seja, o dispositivo do vídeo, assim como quaisquer outros compreendidos como parte de

uma estrutura maior de controle mediada por sistemas de caixas-pretas menores, corresponde a uma

das entidades de governo, no campo micro,  sobre os homens comuns.  Compreender  a imagem

como dispositivo é correspondente,  então,  a uma consciência da força da imagem lançada pelo

vídeo como engajadora de subjetividades e engendradora de possíveis e novos modos de se pensar

e conceber o real. O gesto do vídeo é, assim, um exercício metacrítico, de reflexividade filosófica e

epistemológica de si e dos regimes de realidade dos quais fazemos parte.  

Mas você também pode manipular  o vídeo com gestos  que descobrimos por outros meios  de
comunicação,  como  certos  gestos  de  filmes,  textos,  composições  musicais,  esculturas,
especulações filosóficas. Com tudo, uma nova qualidade será dada neles. E essa nova qualidade
será derivada da estrutura dialógica do vídeo. Em poucas palavras: serão gestos, que deixarão de
perseguir a produção de uma obra, cujo sujeito seria o intérprete, mas gestos que tentem realizar
um evento, no qual o performer participa, mesmo que ele o controle. (FLUSSER, 1994, p. 193-
194.).

Qual é,  então,  o grande exercício epistemológico destilhado pelos  filmes de Antônio da

Silva? Sob quais regimes de imagem, programados nas caixas-pretas dos dispositivos, ele promove

algum ruído ou transgressão?

O meu trabalho é conduzido por experiencias pessoais. 
Sempre fui fascinado com a sexualidade masculina. 

A minha frustração de como a imagem em movimento explorava isto foi aumentando 
e decidi tornar-lo o assunto principal dos meus filmes nos últimos sete anos. 

Não me considero um pornografo, mas sim um realizador 
que utiliza a experiencia pessoal e académica 

para coreografar curtas-metragens
com temas de sexualidade explicita. 

(Antônio da Silva)
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Alguns  curtas-metragens  de  Antônio,  no  entanto,  escapam  a  uma  lógica  fílmica

convencional e, apesar da montagem cinematográfica, abraçam uma temporalidade característica do

vídeo ao assumirem para si, em seu gesto de vídeo, o próprio tempo de gozo dos machos que ali

performam. Apesar de filmes, algumas dessas produções trabalham com uma temporalidade linear

característica do dispositivo do vídeo em seu contato com o tempo real. Em partes, essa relação

estabelecida entre os vídeos e o tempo pode ser lida como um interesse da parte do realizador em

nos aproximar da própria dinâmica espaço/temporal característica desses tipos de encontros sexuais

entre homens gays nos espaços urbanos. 

Por meio da trucagem, por meio do corte e do encadeamento das imagens, parece acompanhar
passo  a passo  alguns  desses  homens,  desde  quando abrem a  porta  principal  do  ambiente  (do
banheiro, do apartamento, do quarto, etc.), até quando saem, ou quando gozam e saem. Parece
constituir, aí, um sistema de gestos, de passos, uma organização de signos em torno de um corpo
ou de vários corpos. Não há como saber se Antonio grava tudo apenas com uma câmera, com a
mão, com uma câmera escondida, ou com mais câmeras. Isso também não interessa porque tais
filmes não interessam por ser metafilmes, ou seja, por descobrir, inventar e questionar esse  fazer
fílmico. Interessam mesmo, a trucagem do movimento das imagens e a constituição de um corpo
único que ajunta todos os corpos a um só. Tudo isso possível por meio de uma montagem aguçada
e que atenta aos movimentos desses corpos. (CUNHA, 2016, p. 63-64.).

Em sua qualidade de pesquisador dos trabalhos de Antônio da Silva e por ter entrado em

contato com o artista, Cunha versa ainda sobre dúvidas que nós, espectadores de seus vídeos, não

conseguimos nos eximir de ter. Qual a relação de Antônio com essas cenas? Onde ele se localiza?

Na frente ou por trás das câmeras? Quem são os corpos em seus filmes ou  de quem são esses

corpos? 

Não há respostas específicas nem momentos descritivos em seus filmes, e isso também provoca o
pensamento. Provoca, pois nos faz pensar, ou melhor, nos faz indagar sobre qual a posição de seu
corpo ali, se o próprio corpo dele aparece ou não, se há atores, se há gozo mesmo – cria-se uma
ânsia de aproximação com o próprio corpo de Antonio: quem é ele ou qual o corpo é Antonio?
(CUNHA, 2016, p. 65.).

Uma rápida navegada em seu site, no entanto, nos desvela o caráter participativo assumido

pelo  artista  na  produção  de  seus  filmes.  Em inúmeras  abas  do  site,  Antônio  deixa  contatos  e

lembretes aos seus visitantes que desejem por ventura integrar os espaços orgiáticos de seus vídeos,

esses espaços coletivos habitados por corpos sem rosto.

Nesse caso, Antônio não parece ser uma presença que se intenta omitir dos participantes ou

dos espectadores, uma vez que o encontro parece ser por ele pensado, mas a dinâmica de ação

escapa às suas mãos quando o acontecimento estabelecido acaba por também incorporá-lo. Seu

olhar voyeurístico é também parte do jogo performático estabelecido com os sujeitos ali presentes.

Embora  o  realizador  se  refira  às  ações  como  um  trabalho  de  coreografias  que  tematizam  a

sexualidade explícita, há uma relação entre esses corpos em êxtase e Antônio que excede quaisquer
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barreiras simbólicas possivelmente existentes, de objetos cênicos que se separam de um sujeito que

os dirige. Nesse sentido: 

A fita de vídeo pode ser lida imediatamente após a gravação dos participantes na cena armazenada
e salva. Dentro da cena tais participantes não são necessariamente meros comediantes, como num
filme. Mas eles são sujeitos e objetos, armazenando e armazenados. O vídeo abre um diálogo entre
si e a cena, enquanto o filme é um discurso sobre a cena e, portanto, proíbe qualquer diálogo
direto. A fita de vídeo é um lembrete dialógico. (FLUSSER, 1994, p. 101-102.).

Uma rede de forças, de tesão e gozo, que se engendram ali, produz imagens performáticas

do desejo que se materializam como dispositivo, autoconsciente e com uma outra programação para

a máquina de subjetivações do dispositivo videográfico. 

Se nos filmes de Antônio da Silva há claramente uma interação contractual do engajamento,

mesmo que simbólica, que antecede o acontecimento, mas que deixa os participantes e, já estando

ele mesmo, conscientes do sexo documentado, em "Pathos" eu não consigo atestar ou me ajustar a

esse tipo de previsibilidade ou protocolização dos acontecimentos e das produções documentais. 

Dos fortuitos encontros com homens desconhecidos em espaços públicos aos engajamentos

marcados na minha própria casa ou na casa de outrem, o gesto do vídeo da forma o qual está

delimitado  nos  documentos  de  "Pathos"  não  é  uma  assumpção  que  se  dá  a  priori  do  próprio

acontecimento. Não há um aviso anterior ao acontecimento das minhas intenções de registro – em

alguma instância  -  daquele  encontro.  Há,  no  entanto,  em níveis  específicos  dos  meus  círculos

sociais, certo conhecimento acerca da minha pesquisa, mas essa difusão do processo criativo não

funciona como um convite formal ao engajamento,  mas sinaliza – digamos – uma ética sexual

adotada por mim diante da sociedade e da academia.

Em cada um desses encontros, o gesto do vídeo não precede o ato sexual, mas dele emerge.

A  proposição  da  documentação  surge  como  um  convite  a  um  jogo  de  performatividades

autoreflexivas em que nos tornamos duplamente conscientes dos nossos próprios gestos. 
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- Chupa meu pau, seu viadinho.

–

Assim como a metodologia desenvolvida por Mapplethorpe em seus processos de criação a

partir do submundo cultural de BDSM, percebi ao longo do meu percurso que, no suor e no sexo, as

permissividades  se  tornam  mais  negociáveis,  e  que  o  dispositivo  do  vídeo  assume  um  papel
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demarcador de certas relações de poder nos papéis de dominação performaticamente assumidos por

mim e pelos homens com quem me relacionei. 

Esse  jogo  performático  dos  desejos,  cujas  trocas  comunicativas  são  mediadas  pelo

dispositivo do vídeo, envolve a mim e aos meus parceiros, juntamente com a câmera do celular, em

uma mesma pele, em um mesmo corpo, que se move, se excita, sua e goza em sincronia. Como

afirma Schechner (2006): "a performance não está “em” nada, mas “entre”." (p. 30.).”. 

O gozo masculino, em filmes pornográficos no geral, é um signo simbólico por indicar o

clímax, tanto do ato sexual quanto da ação cênica, que se encerra logo em seguida: alcançado o

prazer, findado o ato sexual. Os vídeos de "Pathos", da mesma forma, são encerrados tão logo o

gozo é atingido. A pele, o corpo que coaduna a mim e aos meus homens junto ao dispositivo do

vídeo é o desejo e a performance de busca pelo gozo. Uma vez atingido o clímax, esses homens sem

identificação apertam o botão do "stop" e a potência do nosso ato enquanto dispositivo presente se

esvai rapidamente.

O foco da estratégia artística se tornou o presente. Articular o fator temporal à impermanência do
objeto de arte conforma as novas políticas da arte voltadas para as formas de poder que fazem a
vida sucumbir. É verdade que o presente não passa de um limite, uma tênue e pouco discernível
fronteira entre um passado que passa permanecendo e um futuro que não chega porque é pura
expectativa. Esse limite, com efeito, demarca uma questão. O que separa a pintura da escultura, a
escultura do teatro e a arte da vida, do corpo ou de seu mercado? A linha que separa tais campos,
gêneros, dimensões e classes não é a mesma que os relaciona? O que importa à arte é cada um de
seus termos em sua autonomia ou o intervalo que liga uns aos outros? (COSTA, 2009, p. 19-20.).

A amálgama potente não só no gesto, mas no vídeo enquanto meio, enquanto – literalmente

– um "meio" intervalar onde vida e arte se encontram e se suspendem trazem a um ápice o exercício

epistemológico e performático da documentação. Para além dos aspectos de performatividade do

documento audiovisual, o próprio processo que o confere forma se evidencia em multiplicidades

epistemológicas.  Nesse contexto,  a  enunciação tanto de "Pathos" quanto dos filmes de Antônio

numa categoria  do  pornográfico  desvela  a  possibilidade  de  reprogramação  dos  dispositivos  na

documentação de modos não normativos de percepção do desejo, da sexualidade, e do sexo em si. 

A pornografia, assim como a câmera de vídeo, a câmera fotográfica, o código linguístico,

entre outros dispositivos de poder que possibilitam e de certa forma condicionam as nossas formas

de ser, ver e estar no mundo, funciona também como uma caixa preta, que categoriza, modeliza e

tenta instrumentalizar as possibilidades da sexualidade e da prática sexual hoje. Como mencionado

anteriormente ao pensarmos os dispositivos,  sempre impulsionada por relações  de poder.  Nesse

sentido, Priscila Arantes pontua, a partir de Flusser, que o mundo dominado pelas imagens técnicas

em que vivemos é um mundo cujos dispositivos foram pré-programados para produzir. 
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Somos cada vez mais operadores de máquinas, apertadores de botões, usuários de interfaces;
“funcionários” das máquinas. Lidamos com situações programadas sem nos darmos conta.
Pensamos que podemos escolher e, como decorrência, nos imaginamos inventivos e livres.
Mas nossa liberdade e nossa capacidade de invenção estão restritas a um software, a um
conjunto  de  possibilidades  dadas  a  priori  pela  caixa  preta  e  que  não  dominamos
inteiramente. Em outras palavras: o que vemos realmente, em um mundo dominado pelas
imagens  técnicas,  não  é  o  mundo,  mas  determinados  conceitos  relativos  ao  mundo
impregnados na estrutura midiática. (ARANTES, 2014, p. 5.).

Esse,  no  entanto,  não  é  o  mundo  expresso  em toda  a  sua  potência  e  possibilidade.  A

produção de vídeo, pornográfica ou artística, a partir de sujeitos como eu ou como Antônio da Silva,

pode se configurar como um deslocamento potencialmente descolonizador em relação a uma linha

de produção e difusão de práticas sexuais a partir de um viés de normatividades.

A "democratização" no uso de dispositivos produtores de imagens técnicas como câmeras de

vídeo e celulares, nos anos 80, 90 e 00s, conferem ao espectador comum o poder de produzir as

próprias  imagens  e  narrativas.  Como  pontuado  por  Cunha  (2014),  "O  eixo  de  produção  de

pornografia logo se alarga gradualmente das produtoras comerciais de cinema pornô para aglutinar

o fazer sexual de pessoas comuns, gravando suas relações sexuais cotidianas, sem necessários fins

comerciais ou lucrativos." (p. 49.). 

Nesse sentido é interessante pensar em como a lógica da produção de imagens pornográficas

ou  relacionadas  à  sexualidade  é  realizada  com o  intento  de  espetacularização  dessas  práticas,

reproduzindo arquétipos e normas programadas pela caixa preta, ou  intentando a visibilização de

outras perspectivas, corpos e sujeitos no sexo, a partir de uma  autopoiesis da sexualidade, ou de

uma autoreflexividade em relação aos mecanismos de controle da própria caixa preta  representada

por uma cultura sexual vigente.

A câmera  e  o  cameraman,  [que,]  integrados,  funcionam  ao  mesmo  tempo  como  um
instrumento de investigação documental  daquela realidade e como um ator vivendo um
personagem  que  se  identifica  como  sendo  o  olhar  de  uma  câmera.  Com  isso,  os
pornovídeos ganham uma narração autoral, na primeira pessoa. Esse personagem-câmera
atua, comentando (em diálogos e monólogos) a ação dramática. (ABREU, 1996, p. 169.).

O vídeo, assim como outros campos da sociedade que podem ser pensados como portadores

de um sistema estrutural condicionador dos modos de ser e estar no mundo, das formas de ver o

mundo, é um dispositivo que surge com um propósito funcional que muito se distancia dos usos

expressos em vídeos como os gravados por mim em meu processo criativo de "Pathos", ou por

Antônio da Silva:

O vídeo como um instrumento cujo propósito inicial era servir à linguagem televisiva, que
é, por sua vez, um elemento do sistema cultural, que nos condiciona e determina. Em sua
capacidade de permitir a gravação prévia de programas, possibilitando a manipulação e a
censura do conteúdo,  o vídeo se tornava um instrumento extremamente útil  para evitar
surpresas e problemas com transmissões diretas. (FLUSSER, 1994, p. 190.).
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A pornografia queer representa, nesse sentido, uma série de deslocamentos poéticos, de linguagem e estética,

dentro  de  uma  produção  midiática  relacionada  ao  vídeo.  Estou  falando  aqui  de  um  contexto  múltiplo  de

atravessamentos e mudanças que condicionaram ou redirecionaram o pensamento da sexualidade e das práticas sexuais

a partir da pornografia que passa a ser transformada por inúmeros fatores, desde a globalização ao investimento maior

"na diferença, no desenvolvimento ou não participação em outros contextos, distintos modos de fazer e de modos de

representar." (CUNHA, 2014, p. 54.). 

Aliás, pergunto: quais são os gestos do pornográfico? Como a pornografia tem passado por
um  processo  de  constantes  mudanças  e  transformações  no  que  tange  aos  suportes
incorporados, às telas em que é apresentada? Ela passa a ter vida em outros contextos, em
demais lugares e espaços que não o espaço do cinema comercial ou da produção em vídeo
caseira, indo para além desses. Ou seja, mudam-se os critérios e os contextos pelos quais e
para os quais uma produção é realizada, exibida e consumida como pornográfica, atinçando
o desejo e a libido dos seus espectadores. Aliás, não há mais apenas espectadores, mas
também usuários, interadores e fruidores. A pornografia incorpora e passa a ter corpo em
diferentes contextos,  onde opera suas mudanças.  Isso nos chama atenção para pensar a
pornografia como algo incorporado e performado, que depende materialmente dos lugares e
dos contextos em que participa, para que possa atingir o desejo do outro. (CUNHA, 2014,
p. 55.).

O gesto do vídeo, enquanto um gesto que se prolonga de uma forma distinta dos outros aqui

trazidos, em função do estabelecimento de uma outra relação com o tempo e com o real, traz às

experimentações que realizei  e  ao gesto documental  queer  uma forma outra  de poder  sobre as

possibilidades de auto representação. Nesse sentido, os aspectos ontológicos e fenomenológicos do

ato performático da documentação em vídeo, especialmente no contexto dos exemplos trazidos, se

potencializa em relação a sua subversividade a partir da forma como também põe as suas imagens

técnicas para circular dentro de um circuito crescente de imagens produzidas no âmbito cultural. A

performance do cotidiano e o gesto documental  se tornam, mais  do que nunca,  uma estratégia

cultural. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com  "Pathos"  iniciei  uma  espécie  de  processo  cartográfico  sem  muita  ou  talvez  com

desmedidas pretensões para um período, talvez, relativamente curto de pesquisa, delimitado pela

pós-graduação. Um percurso, à priori, em que me movi no interesse de criar, de utilizar a pesquisa

como  um  recurso  de  compreensão  e  complexificação  de  processos  criativos  pessoais,

"autobiográficos".  O que não me ocorria era que os desafios da escrita científica - quando se está

concomitantemente no lugar de pesquisador  e objeto pesquisado -  se colocariam de forma tão

intensa. 

Pensar a pesquisa a partir de um paradigma performativo se tornou, nesse contexto, uma

necessidade.  Ao  constatar  que  as  dificuldades  sentidas  enquanto  artista  (auto)etnógrafo  e

pesquisador não eram nada mais do que o meu próprio material de investigação, estruturar o meu

pensamento e o meu texto a partir dos desvios e adaptações, dos atravessamentos epistemológicos e

do  abraço ao  caráter  experimental  de  Pathos se  tornou  uma  forma  de  reconfigurar  os  meus

dispositivos de pesquisa.

Brad Haseman (2015) aponta que muitos pesquisadores performativos reivindicam novas

formas de apresenção dos resultados de seus percursos para além das formas normatizadas dos

textos acadêmicos:

Alguns  pesquisadores  tornaram-se  impacientes  com  as  restrições  metodológicas  da
pesquisa  qualitativa  e  sua  ênfase  em  resultados  escritos.  Eles  acreditam  que  aquela
abordagem necessariamente distorce a comunicação da prática. Tem ocorrido um impulso
radical para não somente colocar a prática no âmbito do processo de pesquisa, mas para
guiar a pesquisa através da prática. Originalmente propostas por artistas/pesquisadores e
pesquisadores na comunidade criativa, essas novas estratégias são conhecidas como prática
criativa como pesquisa, perfomance como pesquisa, pesquisa através da prática, pesquisa
de  estúdio,  prática  como  pesquisa  ou  pesquisa  guiada-pela-prática.  Neste  artigo,  para
esclarecer, pesquisadores performativos são construídos como aqueles pesquisadores que
realizam pesquisas guiadas-pela-prática. A pesquisa guiada-pela-prática é intrinsecamente
empírica e vem à tona quando o pesquisador cria novas formas artísticas para performance
e exibição. (HASEMAN, 2015, p. 43-44.)

Aqui, no entanto, opto por oferecer uma abertura de processo das práticas relacionadas a um

cotidiano visto sob uma ótima da performatividade - em um processo autoetnográfico em que a

minha vida sexual e afetiva se torna objeto de um fazer documental. Mas, para além de oferecer a

abertura  do processo prático de produção documental  a  partir  das  linguagens trazidas  ao  texto

(escrita;  fotográfica;  audiovisual),  escolho  trazer  ao  meu  texto  dissertativo  não  um  formato
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ensaístico de relato processual, mas uma estrutura dissertativa que transpareça em meu texto as

mudanças epistemológicas agregadas em função dos próprios movimentos da prática. 

A autocrítica ao meu fazer e a demanda por um pensamento histórico da arte  queer  em

consonância com o meu projeto - a partir de um entendimento relacional e cultural da minha prática

com um campo ético-estético já  existente  -  sugeriram mudanças  ao longo da  minha prática.  A

criação documental a partir de uma mediação nas relações de arte e vida dentro do dialogismo arte-

academia também me deslocaram algumas vezes. Nessas condições assumi um trato epistemológico

e  uma  perspectiva  estrutural  neste  trabalho  que  tentasse,  de  alguma  forma,  abraçar  esses

movimentos e tentar, do lugar em que o trabalho se encontra, localizá-lo e analisá-lo a partir das

questões que nele hoje observo.

Trazer reflexões acerca dos conceitos de documento, da virada etnográfica que caracteriza

uma série de deslocamentos paradigmáticos na arte contemporânea, da autoetnografia e, por fim, da

arte  queer é, pra mim, convidar o leitor a acompanhar o meu próprio processo de elocubrações

teóricas advindas da minha enunciação prático-performática. Eu poderia certamente ter optado por

recortes mais específicos e ter neles me detido. Mas me colocar nesse lugar autoetnográfico de

pesquisa dentro de um quadro histórico de produções que me excedem e me antecedem na arte

queer  demandou não apenas uma revisitação de espaços e discussões levantadas antes de mim,

puxadas  por  outros  trabalhos,  mas  também  a  construção  de  um  diálogo  intermitente  do  meu

processo com essas obras e esses homens gays.

O documento,  nesse contexto,  adquiriu proporções que nem eu mesmo havia imaginado

inicialmente.  O  trabalho  de  articulação  de  linguagem  para  materialização  do  pensamento  se

configura, não apenas nas produções artísticas - como trazidas aqui, mas no próprio exercício da

escrita  acadêmica,  como um prática em perene inacabamento e  caracterizadas  pelas  inevitáveis

perdas. 

Muito  do  que  vivi  ao  longo  dos  quatorze  meses  dentro  dos  quais  delimito  meu  gesto

documental escapou aos relatos, às fotografias e aos vídeos. E, muitas vezes, nem mesmo estes

foram o suficiente para traduzir a experiência, ou mesmo para produzir uma nova, nos suportes

estéticos à disposição. O que em síntese nos serve para pensar também os processos dos outros

artistas trazidos ao corpo desse texto. 

Em um processo (auto)etnográfico o gesto documental enquanto ferramenta metodológica é

um mecanismo de mediação das  relações.  O artista/pesquisador  ao se enunciar  ativamente  nos
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diferentes contextos onde pudemos pensar as práticas do estar e as políticas do ser queer assume o

papel de mediador, de tradutor da experiência a partir da linguagem. 

O que me tem sido caro até aqui é a proposição de um pensamento dessa tarefa,  desse

exercício documental, como uma espécie de poética inerente às produções artísticas queer. Mais do

que o  registro  de  acontecimentos,  a  documentação de  um discurso  cultural  e  etnográfico  e  os

processos de subjetivação performativizados pelo documento queer abrem um novo espaço para a

discussão dos processos de documentação nas artes. 

Para além das questões de indicialidade e presença no pensamento do documento de práticas

performáticas,  o  gesto  documental  que  busquei  compor  epistemologicamente  aqui  está

intrinsecamente conectado a elementos culturais (auto)etnográficos. Esse gesto, pensado a partir da

fenomenologia dos gestos de Flusser, e revisitado sob a ótica de processos (auto)etnográficos dentro

do paradigma da virada etnográfica,  é  um dispositivo comunicativo de sujeitos subjetivados na

diferença.

 Aqui, especificamente, artistas do sexo masculino, gays, trazidos por mim para, a partir de

um exercício de análise em permuta,  traçarmos atravessamentos éticos, estéticos e culturais  nas

práticas relacionadas à sexualidade e gênero, transparecidas em nossas obras (minha e deles), e

justificadoras de nossos gestos documentais. 

Esse exercício ao longo das pouco mais de 100 páginas que escrevi foi o suficiente para

desvelar uma série de aproximações - especialmente conceituais e culturais, em função da partilha

de uma série de práticas do meu cotidiano sexual com os deles, homens gays imersos em centros

urbanos ao redor do mundo, assim como eu. Mas as práticas nos aproximam no que diz respeito a

uma prática performativa das sexualidades. Por outro lado, os gestos documentais que partilhamos

nos aproximam em relação ao mapeamento de epistemologias documentais dessas mundivivências

particulares ao universo queer.

À idéia de identidade, que define os sujeitos pela representação que eles próprios fazem da
prática sexual que realizam, ou por certo recorte privilegiado que o observador faz dessa
prática,  justapomos  a  ideia  de  territorialidade.  (...)  não  interessará  tanto  a  identidade,
construída  representativamente  por  e  para  o  sujeito  individual,  mas  os  lugares  (as
interseções) dos códigos que se atualizam em cada contato. (PERLONGHER, 1987, p. 152-
153.).

Pensar  as  práticas,  os espaços,  os agenciamentos  e a  formação de territórios  é pensar  a

produção de dispositivos para sexualidades localizadas às margens das lógicas de interatividade

sexual normativas. A partir das obras de artistas queer como John Giorno, Ítalo Campos, Leonilson,
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Robert Mapplethorpe, Tony Just e Antônio da Silva rabiscar um esquema relacionado aos códigos

em constante atualização dessas práticas marginais se torna uma tarefa mais palpável. 

O desejo de documentar não apenas esses espaços, mas de tentar abarcar - de certa forma -

os fluxos que os constituem fazem do gesto criativo queer uma máquina de inerência política, "em

que seres humanos se tornam vagalumes – seres luminescentes, dançantes, erráticos, intocáveis e

resistentes". (Didi-Huberman, 2011, p. 23). É na potência de vida que habita as imagens e os relatos

queer que se contrastam os fascismos e o entorpecimento que assola a realidade normativa no qual a

sociedade parece estar imersa. 

Não se trata de perspectivar a arte queer aqui trazida como luz que emerge das trevas, mas

como potência que resiste como contra-fluxo em meio a um fluxo cada vez mais volumoso de

imagens e códigos que nos cegam em sua excedente luminosidade. 

Assim,  a  vida  dos  vaga-lumes  parecerá  estranha  e  inquietante,  como se  fosse  feita  da
matéria sobrevivente - luminescente,  mas pálida e fraca,  muitas vezes esverdeada - dos
fantasmas.  Fogos  enfraquecidos  ou  almas  errantes.  Não  nos  espantemos  de  que  o  voo
incerto dos vaga-lumes, à noite, faça suspeitar de algo como uma reunião de espectros em
miniatura, seres bizarros com mais, ou menos, boas intenções. (DIDI-HUBERMAN, 2011,
p. 13-14.).

Nós, os seres bizarros munidos com "mais ou menos" boas intenções nos valemos muitas

vezes das caixas pretas já dadas – como os dispositivos produtores de imagens fotográficas e vídeos

– ou produzimos  as  nossas  próprias  –  como tentei  fazer  em meu exercício  de  quantificação e

qualificação das minhas relações sexo-afetivas (para verificar os resultados dessas tentativas, ver o

site: http://pathos-cartografiafetiva.tumblr.com). 

Verificamos, porém, que a utilização de aparatos tecnológicos limita a liberdade de nossos

gestos em diferentes instâncias. Essa totalidade, todavia, não é a grande questão no que diz respeito

aos gestos como artíficies de comunicação. As formas e graus de expressão por meio desses gestos

sim seriam o aspecto "objeto do estudo" na fenomenologia dos gestos pensadas por Flusser (1994). 

A competência de uma teoria geral dos gestos seria o estudo das articulações (expressões)
da  liberdade.  Seria  teoria  “formal”,  porque  seu  campo  seria  não  a  liberdade,  mas  as
expressões  da  liberdade.  Seria,  pois,  uma  teoria  da  expressão,  uma  semiologia.  (...)  A
contradição dialética entre dados objetivos e interpretações (decodificações) seria o campo
da teoria proposta,  por ser o gesto fenômeno que ocorre em tal  campo. Ponte entre as
ciências do “espírito” e as da “natureza”. (FLUSSER, 1994, p. 16.)

Quando nos debruçamos ao longo desse texto sobre os meus gestos de escrita, fotográficos e

de vídeo e os de outros artistas, o que está sob os holofotes epistemológicos são os variados graus

em  que  nossos  gestos  são  perpassados  pela  reflexividade  característica  dos  processos  de

deslocamento  e  investigação  em  práticas  (auto)etnográficas.  É  nos  variados  graus  dessa
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reflexividade  que  tanto  eu,  quanto  quaisquer  outros  pesquisadores  ou  artistas  localizados  no

espectro da diferença, se possibilitam deliberar sobre os usos e desusos dos aparatos técnicos, assim

como  sobre  as  atribuições  simbólicas  das  linguagens,  no  lançamento  de  imagens  e  textos

representativos de uma memória utópica do queer.  

Se em Pathos o que trago são exercícios que não necessariamente se desdobram em obras

"finalizadas",  "expostas",  apesar  da  concentração  desses  fragmentos  em  uma  mesma  rede  de

sentidos no espaço virtual. O que busquei construir em seu encontro com a obra de outros artistas -

não necessariamente famosos por suas experiências processuais, mas por suas peças em estado de

"exposição"  -  foi  uma complexificação  do  pensamento  do  gesto  documental  queer  a  partir  de

perspectivas distintas – tanto estéticas, quanto éticas e históricas.

O  diálogo  com  o  historicismo  desses  outros  trabalhos,  suas  implicações  contextuais,  a

relação de anacronia mas, ao mesmo tempo, de sintonia, possibilitada em função de dissidências

temporais  e  atravessamentos  culturais,  processuais  e  metodológicos,  nos  forneceu  perspectivas

múltiplas de acesso às obras trazidas aqui. 

Pathos  apareceu  ao  longo  do  texto  fragmentada,  exatamente  da  forma  como  tem sido

conduzida,  enquanto  proposição,  desde  o  início  –  quando  se  apresentava  simplesmente  como

ímpeto de documentar. Esse ímpeto se tornou projeto, e esses documentos se tornaram resquícios de

um percurso e dos vários deslocamentos, não apenas físicos, mas simbólicos que me permiti realizar

em meio às descobertas e possibilidades do processo.

Não consegui,  no entanto,  nesse  espaço temporal,  trabalhar  esses  documentos  de  forma

catártica em relação ao seus processos de produção. Com exceção de alguns momentos no início do

trabalho  –  em  que  expus  algumas  imagens  em  dois  eventos  acadêmicos  específicos  -  como

documentos de um processo em construção, é neste texto em que o que foi produzido de Pathos é,

pela primeira vez, discutido de forma mais complexificada. 

Chegado o momento de "fechamento de ciclo" representado por esse texto  (ainda assim

temporário),  acredito  ser  seguro  dizer  que  o  desejo  tratado  aqui  não  é  simplesmente  aquele

relacionado ao sexo, ou à sexualidade, ou mesmo à historicização de modelos de subjetividade, mas

tanto à minha quanto à existência de seres desejantes como eu em um espaço como a academia. A

posição de privilégio de poder pensar o fazer do pesquisador e do artista – que é em grande partes o

que proponho aqui – em uma universidade é indiscutível.  Em tempos de constantes ataques ao

ensino,  à  pesquisa,  à  educação,  e  aos  sujeitos  de  uma  diferença,  que  estão  cada  vez  mais
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insurgentes, poder gozar do poder das palavras e das imagens enquanto artífices de uma batalha

que, muitas vezes, vai além do simbólico, já se configura como muito. 

Apesar do constante sentimento de abatimento que tem recaído sobre todos nós nos últimos

anos, prossigamos.
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