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Resumo 
 
Esta poética artística tem como objetivo discutir os distintos agenciamentos que se 
produzem entre artista e modelo(s) através da câmera fotográfica, durante o processo de 
execução de retratos. Trata-se de uma interface da tese de doutorado intitulada Arte a partir 
do queer, realizada no Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas, na Universidade 
Federal de Santa Catarina. Portanto, constitui uma pesquisa inter e transdisciplinar, que 
dialoga com culturas visuais, história e teoria da arte, antropologia visual e teorias queer. 
 
Palavras chave: arte, queer, código binário, retrato, antropologia visual  
 
 
Abstract 
 
This art poetic is aimed at discussing the different assemblages that occur between artist and 
model(s) through the camera, during the execution of portraits. This is an interface of a 
doctoral thesis entitled Art from the queer, held in the Program in Interdisciplinary Humanities 
at the Universidade Federal de Santa Catarina. Therefore, it constitutes an inter and 
transdisciplinarity research that dialogues with visual cultures, history and art theory, visual 
anthropology and queer theories. 
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Introdução  

Esta pesquisa constitui uma interface da tese de doutorado intitulada Arte a partir do 

queer, apresentada no Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas, da 

Universidade Federal de Santa Catarina, em 2011, na área de Estudos de Gênero. 

Na tese, problematizo o feminino produzindo retratos do queer, ou seja, do que 

escapa do código binário do masculino ou do feminino. A ação fotográfica teve lugar 

em Madri, Espanha, durante o estágio doutoral. A experiência é parte do trabalho 

artístico que foi exposto na Mostra de Fotografia do Seminário Internacional Fazendo 

Gênero 9, em Florianópolis, em 2010, e na exposição coletiva Utopia Faber, na 

Pinacoteca Feevale, em Novo Hamburgo, em 2011. Como se trata de uma pesquisa 

inter e transdisciplinar, atravesso distintas disciplinas como história da arte, teoria da 

arte, culturas visuais, teorias queer1 e antropologia visual. Utilizo as categorias de 

modelo e desafio como recursos epistemológicos para operar durante o processo 

artístico. 
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O objetivo deste trabalho é mostrar como a partir do processo artístico de realização 

de retratos é possível modificar o curso das relações antropológicas e de gênero 

entre sujeitos, tomando em conta a interação que se produz com a câmera 

fotográfica, no espaço urbano. Trabalho com mais de um/a modelo. Nesta 

comunicação, escrevo tomando como referência dois casos: Lucas e Sayak. Decido 

estudar somente estas experiências, no que se refere à dimensão experimental, 

porque me permitem transitar e recuperar, no processo, momentos intersubjetivos 

das ações determinantes para entender a relacionalidade entre as sujeitos atuantes, 

mediada pela câmera fotográfica. 

O conjunto fotográfico é um Tráfico de modelos. A ideia de tráfico deve-se à rápida 

tomada de decisões que estou vivenciando nos últimos acontecimentos da minha 

vida, e que se revertem nos conceitos operativos da minha produção teórico-

prática2. Transitando em diferentes artigos e bases informativas junto a constantes 

deslocamentos, me vejo obrigada a traficar com informação, produzindo um 

pensamento em contínuo movimento eletrônico e físico, em um sentido literal e 

metafórico. Não tenho espaço físico. Estou desmontando a minha biblioteca por 

diversos motivos, queer. Perco livros, objetos e outros espaços estáveis e fixos. 

Dissolvo um contexto para ganhar outro, para sonhar em outros. O único que me 

acompanha são imagens e artigos no espaço virtual da Web. 

O que me proponho nesta ação é utilizar o conceito de desafio e de modelo para 

pesquisar o processo da ação que realizo fotografando ativistas, poetas, artistas e 

teóricas. 

Inserida no contexto da arte contemporânea, esta ação que exponho coloca à 

criação no segundo plano (FLAHAUTL, 1997). Neste exercício, estou entendendo à 

arte contemporânea com uma “vocação implicada a uma dimensão reflexiva” e onde, 

as “ações artísticas” são de uma concepção mais ativa para produzir um “olhar 

singular a ser compartilhado” (SANTOS, 2009: 174). O que sugiro que levemos em 

conta é o processo que evidencia as relações que estão construindo-se durante 

todos os processos de ação, entre distintos elementos. A constituição das imagens 

deve ser estudada como um campo de processos. A ação que exponho a seguir 

deve ser percebida metodologicamente como um estudo das interfaces que intervêm 

em uma prática artística de exploração do relacionamento entre artista e modelo. 
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A construção do processo do fotográfico de retratos inicia-se com o trabalho de 

eleição do modelo. Um dos resultados mais significativos desta poética é o fato de 

perceber que é através da câmera que se constrói o relacionamento entre artista e 

modelo. É como se de repente, quando enfoco as modelos, com a câmera, elas 

também estivessem me enfocando, porque me olham. Uma ligação perfeita: uma 

relação totalmente visual entre gesto e gesto, corpo e corpo, posição e posição, 

dentro de um processo de tecnologia corporal. Com esta ação pretendo estabelecer 

um diálogo com o trabalho de Jean Rouch (DESROCHE, 1975). 

 

Desafios visuais 

O primeiro contato que tenho com um dos modelos é através da Internet. Trata-se 

de Lucas. Inicio o relacionamento acadêmico para pedir informação sobre Estudos 

de Gênero e Queer, no Estado espanhol. Ele me envia documentos teóricos, onde 

aparece a sua imagem. A partir do momento em que conheço a Lucas, através de 

uma imagem, na Internet, começo a trabalhar no seu processo, no seu processo 

específico de transfigurá-lo em modelo. Envio uma mensagem, no seu endereço 

eletrônico, perguntando se deseja ser o meu modelo. Este processo de constituição 

como modelo é o mais difícil. Não somente porque Lucas já é modelo em outros 

trabalhos3, o que de alguma forma condiciona a sua atuação nesta prática artística. 

Mas também porque a nossa comunicação está se dando eletronicamente. A partir 

desse momento os diálogos através da Internet se multiplicam. 

A ideia de querer fazer fotos ou retratos de alguém a quem não se conhece ou com 

quem pouco se tem intimidade levanta questionamentos na ordem da subjetividade. 

Há um mistério na proposta que pode ser interpretado com desconfiança por parte 

do modelo. Na produção cinematográfica intitulada A pele: Um imaginário retrato de 

Diane Arbus, dirigida por Steven Shainberg (2006), baseada na biografia da 

fotógrafa Diane Arbus, podemos entender esta situação. O filme mostra que uma 

proposta de fazer retratos fotográficos abre mais de um questionamento e pode 

conotar, inclusive, um tipo de interesse afetivo. E embora não exista um interesse 

afetivo, a proposta de fazer fotos é contingente, porque se desenvolve no contexto 
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artístico – se fora no contexto comercial, da moda, por exemplo, não teria este tipo 

de problema. 

“Retrato de alguém que nunca viu?” É a resposta de Lionel, o personagem que 

Arbus deseja fotografar e que é praticamente a dificuldade que se constitui em um 

primeiro momento entre Lucas e eu. Nunca me encontrei com Lucas. Tive acesso a 

ele mediante uma imagem na Internet, e com objetivos de intercambio de 

documentos teóricos. Nunca vi a Lucas, então porque quero retratá-lo se nunca o vi? 

Conheço a ele digitalmente, mas não fisicamente. Esta é uma questão, uma 

interrogação que Lucas me faz durante o diálogo que temos na Internet. 

Esta questão é um enigma do processo subjetivo entre artista e modelo que tem que 

ser resolvida da maneira mais objetiva possível. E talvez não se solucione. Isto é, o 

trabalho artístico é uma forma de desafiar o enigma, mas isso não quer dizer que o 

solucione. A história da arte nos mostra vários registros. Estudos mostram que o que 

guia uma produção artística de um retrato é a projeção de sentimentos, como é o 

caso do pintor fauvista Matisse4. 

Outra maneira de resolver o problema é através da literatura. A escrita é a 

linguagem que Gertrude Stein (1933/2006) encontra para resolver o enigma5 da 

projeção de sentimentos que tem por Alice B. Toklas. Stein incorpora a sua própria 

modelo escrevendo a vida de Toklas como autobiografia6. 

No caso de Lucas, o enigma está mediado por uma imagem. É um desejo, uma 

confrontação. O que é que eu vejo na imagem de Lucas? Por que me interessa 

fotografá-lo como Lucas? O que é que me leva a preferir a Lucas como modelo? 

Aparentemente, trata-se de uma pessoa comum. Seria diferente se o houvesse 

conhecido fisicamente? 

O que vemos em uma imagem que não aparece em outras realidades? Este é outro 

enigma – ou talvez o mesmo – que Michelangelo Antonioni trabalha como desafio na 

produção cinematográfica Blow-Up (1966). O filme mostra como um fotógrafo se 

depara com outros fatos a partir de uma imagem. É tecnologia, há uma relação entre 

imagem e modelo. O primeiro registro de uso de modelo na história da arte pertence 

ao contexto da arquitetura greco-romana, e trata-se de uma “reprodução de um 

edifício em escala reduzida” que também aparece usado na escultura (ARGAN, 
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1968/2003: 441). A partir do Renascimento vai ser empregado il modello como 

pintura e desenho preparativo a uma obra maior, geralmente feito para ser mostrado 

ao patrocinador (Dicionário Oxford da Arte, 1988/2001: 354). Parece que com o uso 

da câmera obscura7, no século XVI e XVII, surge a articulação entre imagem e 

modelo através do retrato. Stevlana Alpers (1983/1999) explica que Inglaterra e 

Holanda destacam-se por terem uma cultura visual orientada à tecnologia. “A 

imagem é um desafio” que o pintor terá que enfrentar para a execução do retrato, 

mas também serve como “modelo para a sua arte” (Idem, Ibidem: 63-64). Tudo 

parece mostrar que o binarismo cópia/original como ideais e valores da cultura do 

Ocidente são análogos ao retrato como cópia e ao modelo como original. Com o 

desenvolvimento da tecnologia, no século XX, o binarismo cópia/original dissolve-se 

na imagem fotográfica (TAYLOR, 2004). A emergência de uma visualidade do queer 

e do que escapa da classificação da(s) identidad(es) e do gênero, acompanha o 

desenvolvimento artístico, científico e tecnológico, a partir de uma abordagem das 

culturas visuais. 

Também como modelo Lucas é representativo. Com isto quero dizer que a imagem 

de Lucas é um argumento visual político. É manifesto, um produto da ambiguidade e 

do fetichismo que o desejo encontra como expressão de si mesmo. E é por isso que 

o sugero como modelo nesta interface da tese, pelo desejo que desperta o desafio. 

Eis um processo que nunca termina. 

Esse é o potencial visual de Lucas, no contexto desta pesquisa. E é o que desejo 

explorar. Neste trabalho fotografo modelos, nos quais projeto afetos que de alguma 

maneira descobrem uma visualidade. Há uma invenção de si, na visualidade de 

Lucas, mas ao mesmo tempo Lucas é a expressão de uma visual do queer: do que 

não pode ser categorizado, identificado, ou classificado em um código binário como 

masculino ou feminino, o que produz uma tensão entre o individual8 e o coletivo, 

tensão característica da arte contemporânea (FRANCISQUETTI, 2005). 

Na comunicação por email, explico a Lucas meu trabalho. Descrevo o objetivo da 

tese, de produzir arte a partir do queer, de trabalhar com o “estranho”, do que 

problematiza o feminino, do que escapa do gênero, mas que ao mesmo tempo é 

esteticamente inquietante. Pergunta-me se é o mesmo que Cabello/Carceller9 se 

propõe. Cabello/Carceller busca questionar masculinidade, ilustrando de alguma 
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forma ou outra as teorias sobre performance de Judith Butler (1990). Tento mostrar 

as diferenças do meu trabalho comparado com o de Cabello/Carceller. Explico que 

não trabalho com estereótipos nem paródias. Que trabalho com visualidades que 

buscam desejos não binários, alternativos. 

Decido que o melhor lugar para bater as fotos é na entrada à estação do metrô 

Diego de León, precisamente, pela amplitude do seu espaço. E porque também é 

subterrâneo. Desejo proteger ao modelo. Esse é um afeto10 que também surge 

durante as ações. As pessoas quando deixam de serem pessoas para transfigurar-

se em modelos adquirem um fetichismo. Este fetichismo, no sentido dos afetos, me 

produz um sentimento de cuidado, de tomar cuidado com seu trato e bem-estar. Se 

bem é certo que não quero que passem mal para que a prática possa ser efetuada, 

que não peguem um resfriado, por exemplo, ou que não sejam atacados por algum 

delinquente urbano. Também nascem em mim afetos que, por enquanto, não posso 

explicar; não encontro as palavras adequadas, talvez ainda não existam verbos para 

nomear esse novo sentimento que descubro em mim e que oscila entre impressões 

de afetos e nostalgia de fraternidade. 

Outro dos motivos pelos quais escolho a estação do metrô de Diego de León é pela 

iluminação que pode chegar a favorecer as fotos. Atrai-me essa luz neon tão artificial 

e tão expansiva, eliminando qualquer possibilidade de sombra ou naturalidade. 

Finalmente chega o dia de retratar a Lucas. Arrebatadamente, pego o metrô e me 

dou conta que em lugar de levar a reflex levo à automática. Nada contra as câmeras 

automáticas, mas isso vai impedir que brinque um pouco. Com a reflex posso bater 

mais de 400 imagens, e com a automática menos de 150. Isso vai limitar minhas 

possibilidades. Mas ao mesmo tempo, vai me obrigar a fotografar do jeito antigo: 

sem errar, para aproveitar a maioria das fotos, evitando algum desperdício. Também 

sei que se não é nesse dia, talvez nunca mais esta ação se torne possível. Isso seria 

uma tragédia. Assim desisto de volver para casa para trocar de máquina. 

Quando estou frente ao prédio de Lucas e ele sai, me dou conta que a ação deve 

ser nesse dia, nesse horário. Está impecável. Lucas escolheu uma camisa social 

preta com uma gravata listrada, uma jaqueta e uma jeans. A precisão como se 

ajusta a camisa ao seu corpo me surpreende. A textura do tecido é muito suave, 
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parece pele. Explica-me que essa camisa foi ele que mandou confeccionar com um 

alfaiate que o entende11.  

No caminho rumo à estação, começo a trabalhar. Pego a dianteira andando para 

trás para poder fazer fotos de Lucas de frente. Já dentro da estação do metrô, 

começo a bater fotos mais depressa. Durante o processo, um dos meus objetivos é 

que o modelo se mostre. Quero encontrar o que me provoca o desejo voyeur12, de 

conhecer o desejo de fotografá-lo. Disparo a câmera intermitentemente, mas 

também procurando fazer cortes e enfoques no que mais me atrai, nas posições do 

modelo que considero mais ousadas. Às vezes tomo distância. Às vezes me 

aproximo. Às vezes fico imóvel esperando ou permitindo algum tipo de interação em 

Lucas. Isto é algo que faço somente com Lucas. Geralmente, não abro esse espaço 

com outros modelos. 

Sinto um prazer que somente percebo quando fotografo e, mais ainda, quando se 

trata desse tipo de fotografias, de busca do atrativamente visual. Digo a Lucas que 

se mostre. Que pegue a jaqueta e que a abra. Esta insistência para que se mostre 

aparece em distintos momentos. “Estás gostando muito desta posição?”. Essa 

pergunta de Lucas não estava no roteiro. Pelo menos não é o que eu tenho em 

mente. Sinto que essa intervenção por parte de Lucas quebra o ritmo. É uma 

variável que mostra a relação intersubjetiva própria do ato de fotografar pessoas, do 

quanto tanto o pesquisador como o sujeito a ser pesquisado estão implicados (RIAL, 

1998). Esta situação problematiza o processo. Eu sou quem está fazendo as fotos, 

portanto, eu sou quem fala e quem pergunta. Mas também sei que isso é o que 

Rouch (s/d) propõe em antropologia visual. Essa intersubjetividade como uma forma 

de conhecimento e de tradução dos fenômenos culturais acontece em momentos 

como esse. 

Rapidamente recupero o ritmo. Algumas pessoas passam e isso faz com que o 

processo seja recuperado. Lucas atende à tela do seu celular, mas continua atento. 
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Figura 30: Rosa Blanca; 

Lucas Platero XXIV (2010) 

Da Série: Tráfico de modelos. 

Ação fotográfica. Col. Privada. 

 

Em uma etapa do processo, Lucas está dentro do ritmo sem que eu o especifique, 

sem que eu o desafie, ele desafia a câmera com todo o corpo, mas principalmente 

com seu olhar, arrastando uma visualidade inesperada, produzindo gestualidades 

em uma dimensão do inabitado. Ao mesmo tempo em que desconstrói definições de 

gênero, a sua originalidade pode ser traduzida como uma sensualidade da 

diferença, a partir de uma tradição queerista (SMALLS, 1996). Isso tem como efeito 

a descoberta de outras posições e de outros movimentos que eu não havia visto 

nele, e que tampouco os cheguei a imaginar. Nos sonhos que tive antes da ação, 

com Lucas no Museu Sofia, ele aparece distante. As facções do seu rosto parecem 

pinceladas de Romaine Brooks. Uma luz natural aplana a cena. Agora, aqui, fora do 

sonho, a sua aparição através da tela da câmera possui contrastes. A imagem que 

possuo dele se modifica. Os seus olhos adquirem profundidade. 

“O que buscas?”, ele interrompe de maneira abrupta, mudando o tom da sua voz 

para mais grave. E talvez até propositalmente. Exige reciprocidade. Que eu abra o 

jogo. Isso tampouco está no roteiro. Sonho que ele está comigo. Mas não sonho que 

eu estou com ele. Dou-me conta que afrontar o processo da busca de visualidades 

do queer, alternativas, fora do código do masculino ou do feminino, como desafio, 

também pode ser um duelo. 
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O tempo acaba e devo parar o processo para começar outro. Em seguida, pesquiso 

outra ação com a performer, poeta e filósofa Sayak. Continuo usando o conceito de 

modelo e desafio para estudar o percurso poético do processo de retratar, na busca 

de visualidades alternativas que questionem o código binário, do feminino – e do 

masculino. 

Intoxicações visuais 

Esta ação a faço com a exibicionista performática, poeta e filósofa Sayak Valencia. 

Sayak é a minha última modelo, em Madri. Quando chego com ela tenho mais 

experiência, pois já trabalhei com modelos em outras cidades como Elx e Paris. Com 

Sayak decido ir além. Conheço a Sayak profundamente. Muitas conversas  

antecedem nosso o encontro. 

Sayak é uma profissional. Mora no bairro Lavapiés. Quando saímos para fazer a 

ação ela já está pronta para performar13 com um vestido preto de tecido aveludado, 

sapatos de salto alto, casaco de pele e barba, uma barba muito fechada e peluda 

que lhe cobre o queixo e a metade do rosto. Desde que estamos na rua faço fotos 

dela. Sei que devo começar a trabalhar de imediato para aquecer motores. Utilizo 

esta expressão: aquecer motores, porque é importante pensar em linguagem como 

tecnologia. 

Pegamos a Avenida Embajadores e digo a Sayak que me interessa fazer fotos na 

Plaza Mayor, pois me parece um dos espaços oficiais mais importantes do Estado 

espanhol. A Plaza Mayor, de Madri, localiza-se no centro da cidade, perto da Puerta 

Del Sol, que tem nove portas de acesso projetadas em forma de arco. É muito 

grande. De planta retangular e com 129 metros de cumprimento por 94 metros de 

largura, contém como fachada interna três plantas com 237 sacadas, além de 

restaurantes, bares e lojas de filatelia e numismática. Desde seus inícios, a praça é 

espaço de atos públicos e de concertos e festivais para turistas. A praça não é 

somente uma paisagem ou cenário, é um sistema de ações, de invenções e 

interelações (AMARAL, 2010). 

Uma vez que entramos na Plaza Mayor, que é uma explanada de amplas 

dimensões, continuo fotografando. O lugar realmente está com muitos turistas. Faz 

muito sol. Isso leva a que pessoas das mais diversas nacionalidades como turistas e 
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imigrantes, assim como nativos, decidam passar esse dia de domingo descansando 

nessa praza. Eu convido a Sayak a beber alguma coisa em uma das mesas 

dispostas ao ar livre. Ela aceita. Desde que nos sentamos, mais de uma dúzia de 

olhares permanecem fitados em nós, em Sayak, em mim e na câmera. Percebo 

como uma simples câmera pode incidir no ambiente, no contexto que se confronta 

(GALLOIS, 2010). Como estamos habituadas a sermos alvos, talvez por sermos 

artistas em outros contextos, não nos irrita. Faço fotos de Sayak em distintas 

posições.  

 

Figura 2: Rosa Blanca 

Sayak Valencia XXVI (2010) 

Da Série: Tráfico de modelos. 

Ação fotográfica. Col. Privada. 

 

Entramos com o sol às nossas costas, na Plaza Mayor. Agora que saímos com a luz 

a nosso favor, as pessoas nos seguem com a vista. Nessa hora, sou cúmplice da 

condição trans de Sayak. Na Europa, há gente de todo tipo, usando os mais 

diversos vestidos e caracterizações. Nada é surpreendente. Na Plaza Mayor, nesse 

dia, há gente que trabalha com mímica, há, inclusive, gente que se fantasia para 

ganhar algum troco, como um rapaz que está vestido nesse dia como Superman. 

Mas ele não é visto. Porém, dezenas de olhos nos enxergam com seriedade, 

principalmente a Sayak barbuda. Ela anda, então, partindo praça. 

Novamente, sinto prazer. Tiro fotos e lhe digo como posar, como se posicionar; ela 

me pergunta se assim ou de outro modo. Não está mais tímida, como no início da 

ação. Chama-me a atenção que a tensão do acontecimento lhe dá mais força. Eu 

tento que confie mais nela. Isso é algo que também pratico neste tipo de exercícios. 
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O processo de produção de arte do queer começa desde a escolha da modelo, mas 

também, no diálogo inicial. Na realização deste conjunto fotográfico, onde são 

incluídas mais modelos além de Sayak, primeiro, antes de sair, dias antes do 

encontro, me comunico com elas seja frente a frente, por telefone ou por e-mail, e 

lhes informo de que se trata, antecipando como devem aparecer, de que forma 

devem vestir-se. Mas no final da conversa, lhes digo: “Te vestes como te sentes 

mais gata – ou gato”. Vejo que isso lhes agrada, isso faz com que atuem com maior 

vontade. De fato, é uma prática do dia a dia delas, de se sentirem belíssimas, ou 

belíssimos, por isso as escolhi. Mas eu quero, eu preciso que, nesse dia, se 

entreguem, e que entrem totalmente na exigência da arte política do queer, do 

inclassificável. 

Já no meio do processo, enquanto fotografo, continuo falando com as minhas 

modelos, digo a elas como devem se parar, como devem andar. E também, e 

principalmente, como devem olhar. É muito importante que olhem para a lente da 

câmera. O processo começou a melhorar desde que voltei a usar a câmara reflex, 

porque como devo ver através da lente do reflex, há uma relação direta com a 

modelo. Isso faz com que surja a relação visual. 

É assim como termina esta ação, este tipo de intoxicação. Este tipo de intoxicação 

visual poderia ser mais constante. Por outro lado e talvez, perderia o seu encanto. O 

olhar ficaria habituado e o efeito desta prática visual não teria mais efeito, em 

espaços públicos e urbanos. 

Conclusões 

É evidente a relação entre artista e modelo. A interação entre os corpos produz um 

diálogo tecnológico, mediado pela câmara fotográfica, como bem explica Jean 

Rouch (ROUCH, s/d; DESROCHE, 1975).  

A mobilidade do meu corpo tem que estar em sincronia com essa atitude que se 

gesta nos modelos. A câmara cria a visualidade específica para o espectador e 

aponta que nesse lugar (RIAL, 2007), que nesse espaço, uma (trans)gênero, uma 

queer, resiste e se revela. 
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Nossos corpos são o motor desta outra visualidade, deste outro processo trans, 

desta outra tecnologia em forma de linguagem corporal, interativa, entre modelo e 

visor, entre performer e máquina, entre máquina e artista. É assim como funciona a 

(re)produção de linguagens para uma ação (en)codificadora de cultura(s). É 

necessário descrever de forma escrita o processo artístico, para que adquira sentido 

e produzir conhecimento teórico-prático. As imagens estão atravessadas ou 

impregnadas pela linguagem, esta é uma das premissas de culturas visuais 

(HORSTKOTTE & PEDRI, 2008). 

Nesta interação, neste processo artístico de interação entre artista e modelo, 

mediado por uma câmera fotográfica, transpassamos fotografando em um espaço 

racionalizado econômica, cultural e socialmente, propondo uma estruturação 

espacial alternativa quando marcada pela intersubjetividade, modificando a relação 

entre nosso(s) corpo(s). O que estou colocando, a modo de conclusão, é que existe 

um gesto político que pode ser inferido como a dimensão que permeia o trabalho14. 

No que se refere à escrita, a linguagem que se produz durante uma ação artística é 

uma linguagem onde se faz consciente o uso do corpo e seus afetos. A textualidade 

que se gera é a expressão de uma corporalidade da linguagem mais que a sua 

instrumentalidade, ou seu significado (ISAAK, 1996/97). Isto quer dizer que, em uma 

pesquisa plástica, na qual se executa uma ação onde intervém o corpo, parece 

como se a escrita tomasse a forma do corpo da artista, como se a escrita tornasse 

possível uma eroticidade corporal (BARTHES, 1973; ISAAK, 1996/97). Sem 

esquecer que estou tomando gestos na sua inter-relação com técnicas do corpo 

(MAUSS, 1947/1974), com todos os afetos implicados na sua produção. 

 

                                                           
1
 O queer é o nome que adquire um tipo de instabilidade em relação ao código binário da ciência ocidental, como 

cultura/natureza, homem/mulher, artificial/animal, mente/corpo, feminino/masculino. O queer emerge no campo 
da arte e da literatura, precisamente, na consciência mestiça da poeta chicana Glória Anzaldúa, em 1987. 
Teorias queer são estudos subalternos que propõem uma metodologia inter e transdisciplinar, com o objetivo de 
questionar o paradigma kuhniano da ciência moderna. Teorias queer desconstroem o sistema de oclusão nos 
processos de conhecimento institucionalizados que naturalizam as identidades de sexo e gênero, 
(des)classificando sujeitos constituídos fora do código binário homem / mulher, assim como outras identidades 
como as nacionais. Propõem metodologias que (re)dimensionem a diversidade e a complexidade das culturas 
contemporâneas.  
 
2
 Tráfico é também o que me sugere trabalhar com a minha orientadora: Miriam Grossi, e co-orientadora: Claudia 

de Lima Costa. De Grossi me chama a atenção o seu olhar viajante, a forma como trafica com teorias e livros 

que recolhe de vários países, dispondo cópias para suas alunas e alunos em centros de xerox universitários ou, 
atualmente, dispondo teorias em documentos PDF em seu site para que qualquer um/a possa baixá-los. Já o 
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artigo publicado em inglês pela  Latino Studies, intitulado “Lost (and Found) in Translation: Feminisms in 
Hemispheric Dialogue”, de Claudia de Lima Costa (2006), fala sobre fronteiras libidinais – entre outras como as 
geográficas, as econômicas e as políticas – em um contexto de tráfico de teorias e conceitos que se gera e onde 
a translação parece ser o único espaço para estudar “poder”, assimetrias e processos de conhecimento que se 
gestam. Traficar atravessando fronteiras libidinais, com tudo o que isto implica, me parece sugestivo. 
  
3
 Lucas já posou para artistas espanholas como Cabello/Carceller. 

 
4
Henri Matisse (1869-1954), pintor, escultor e artista gráfico francês, autor de Luxo, Calma e Volúpia (Musée 

d’Orsay, Paris, 1904-5) é comparado com o pintor holandês Van Rijn Rembrandt Harmensz (1606-69), autor d’A 
Vigília Noturna (Rijksmuseum, Amsterdam, 1642) em diferentes maneiras de encarar a produção artística do 
retrato, como uma projeção de sentimentos, mediante o prisma da filosofia, por Cyntia Freeland (2007). 
 
5
 Proponho desafio como um enigma que não está resolvido, que não se esgota em um único estudo porque 

estão implicados os desejos e as subjetividades. Representa uma linha, uma convocação que sugere enfrentar o 
enigma de nossos desejos. Este enigma encontra como solução a linguagem. 
 
6
O artista Collier Shorr também usa seus modelos como uma forma de fazer auto-retratos (CORTEZ, 2002). 

 
7
 Estou me referindo ao espaço criado para a observação, denominado como câmera obscura. No seu interior, a 

luz que entra por um orifício previamente efetuado em uma parede, projeta na parede oposta uma imagem 
invertida. Esta imagem é correspondente à realidade do exterior da câmera. Com essa imagem os artistas 
podem estudar sua realidade correspondente, em termos de perspectiva (COLLIER, 1973). 
 
8
 Esta proposta em muito difere do que propõe Anne Cauquelin (1992/2005) descreve como o próprio da arte 

contemporânea. Ao conceber a “individualização” como um estilo e como o que é exigido para entrar no circuito 
da arte contemporânea, Cauquelin desloca o individual a uma dimensão formal e como requisito no protocolo da 
arte contemporânea. A qual estilo está se referindo? 
 
9
 Cabello/Carceller realiza desconstruções de modelos masculinos cinematográficos com a finalidade de estudar 

estruturas de gênero no capitalismo. Mediante a linguagem do vídeo, analisa também o espaço arquitetônico 
como um espaço normativizado (PAROLE DE QUEER, 2009). 
 
10

 Concordo com a noção de afeto de Susan Best (2007) como um elemento que pode ser levado em conta na 
arte contemporânea, pelas suas implicações na experiência. Afeto está relacionado com interesse, uma condição 
indispensável para o surgimento do processo de conhecimento, o que pode enriquecer o trabalho com a arte. 
 
11

 A relação que Lucas estabelece com um alfaiate pode ser associada com a atitude do dandy, no final do 
século XIX. Roland Barthes (1967/2005) explica alguns aspectos do dandy. A padronização da moda como 
exigência da industrialização é o que cria a necessidade de recorrer aos alfaiates. Vai ser o dandy quem 
proponha ao alfaiate como deve confeccionar a sua vestimenta. Este é um dos aspectos que faz do dandy um 
personagem com criatividade no vestir, na busca de uma personalidade que o diferencie dos padrões de gênero 
da época. 
 
12

 Estou utilizando a noção de voyeur como o desejo que se desperta a partir da percepção de uma imagem 
artística e que nos leva a atuar em função dessa imagem – secreta. Estou ampliando o voyeur como o ato de 
ver, como o ato de desejar conhecer, de organizar o mundo a partir de uma imagem que nos fascina 
(LAFRAMBOISE, 2001). 
 
13

 Estou entendendo performar como a produção de uma linguagem crítica frente à institucionalização da 
linguagem da sexualidade para uma normativização das identidades sexuais. 
 
14

Estou tomando como referência a crítica teórica que Anna Blume (2002) constrói sobre a poética da artista 
plástica Zoe Leonard. 
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