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Introdução à Errância Gay ou “O que é Artista-Caçador?”  

 

Cada dia que se acorda é um dia de luta. Enquanto minoria, o despertar é um ato 

simbólico de micropolítica, resistir, sobre-existir, coexistir e persistir. Muitas vezes não 

é fácil ativar os sentidos ao mundo real que insiste em nos subjugar.  

Temos de ouvir, ver, assistir, escutar e sentir na pele abusos e frases 

desconcertantes que nos tiram do eixo. Eu ouvia muito que eu tinha de saber meu lugar, 

ficar no meu canto para que a heterossexualidade predominante pudesse fluir tranquila. 

Contudo, viado não nasce para ficar no canto, viado nasce para andar. Nasce com 

pernas de galope, patas exploratórias, garras brilhosas, mente predominante para trotar 

entre matos, andar por entre caminhos do inconsciente, caminhar pelos eixos, vias, Ls e 

Ws para se encontrar e encontrar o outro.  

Ele não aceita o canto da sala que lhe foi designado enquanto minoria. É colocar 

a cara a tapa, é aparecer no mundo e se impor. Ser viado é caçar no mato da arte 

contemporânea. Onde o ato de caça pode ser ato de empoderamento sexual, de vivência 

e trocas, se impor. Aqui, neste trabalho, essa ideia será abordada. Como esse viado que 

antes era presa da sociedade, vira caçador mas também pode voltar a ser presa mas uma 

presa diferente?  

Então, andemos! 

O ato de sair da inércia, do seu canto, da sua cadeira de taxações e nomes 

pejorativos é político e pode ser artístico. Esse andar é ir de encontro com o porvir sem 

ter medo. Uma vez que o que importa é ter coragem para se lançar, se contaminar, se 

contagiar no desconhecido, onde as pessoas têm mais medo que é assim como os filósofos 

franceses Deleuze e Guattari em ‘O que é filosofia?’ defendem quando falam sobre o que 

talvez cerne à curiosidade humana. 

Esse é um movimentar-se diferente uma vez que eu me lanço no lugar muitas 

vezes escuro, muitas vezes mato, muitas vezes inabitável para encontrar algo ou alguém. 

Isso provém da prática homossexual da pegação em locais públicos, prática ainda comum 

hoje em dia, mas muito mais rotineira há 20 anos onde nossa afetividade era mais 

tabulizada, marginalizada do que é hoje. 



 

 

Eros Sester e Thiago Oliveira (2015), sociólogos pesquisadores do ramo da 

pegação, escreveram um artigo analisando tal prática em João Pessoa e São Paulo em 

sites específicos como o Cinemão, cinema pornô na capital paulista. Eles afirmam citando 

Nelson Perlongher (1949 – 1992) que o fato de dois ou mais homens homoafetivos se 

olham, se tocam etc. na rua escondidos provém da história de “segregação e 

clandestinidades tradicionalmente impostas a essas uniões: no corre corre da perseguição, 

não há tempo a perder em cortejos floridos” (PERLONGHER, 1987, p. 60). 

Perlongher, ativista LGBT argentino erradicado no Brasil, e sua obra são 

essenciais para compreensão do ser viado. O latino era militante, poeta, antropólogo 

social e sua luta na Argentina para a aceitação da nossa causa foi de suma importância 

para que possamos andar por nas calçadas expressando nossa afetividade. Nelson estudou 

os michês, escreveu sobre a prostituição e sobre a pegação e sua obra será resgatada e 

relembrada aqui em diversos momentos. 

Assim, tomando por base esses cientistas sociais e suas pesquisas, foi denominado 

esse andar do artista visando as relações homoafetivas como Arte-Caçada, 

transformando, logo, quem a pratica em Artista-Caçador. Tais práticas da caça no 

universo gay são lidas por Perlongher (1987) como uma estratégia de subjetivação e 

empoderamento do homossexual masculino. Os banheiros, parques e espaços do encontro 

da caça são, então, como espaços invisíveis onde ali predominam um desejo por tantas 

vezes historicamente reprimido e abjetificado. 

A Arte, artistas e homossexuais, como forma de empoderamento, precisam se 

inserir em vários ambientes. O viado goza nos banheirões da Arte Contemporânea porque, 

assim como ela faz às vezes, invade espaços que não são seus, saindo de espaços 

convencionais para gritar nas ruas, nas paredes, nas salas, na universidade, nos parques e 

nos banheirões.  

O fenômeno Artista-Caçador vem para pensar como esse corpo homossexual pode 

produzir arte em espaços invisíveis e invisibilizados. Ele vai além do andar, ele analisa o 

comportamento dos homens que cruzam com ele em sua jornada errática.  

Ele caça nos matos, bambuzais e banheiros relações afetivas efêmeras e seu 

espaço para expurgar sua sexualidade. Ele vai para a caça às relações afetivas com outros 

homens, entretanto é artista quando pensa em suas composições urbanas e na 

possibilidade do andar se transformar em arte. O artista-caçador deriva desvendando 



 

 

locais específicos, modificando regras, propondo ações em parques, becos escuros, 

banheiros e quartos de hotéis. 

Tal deriva vem do conceito de psicogeografia, onde a arquitetura e urbanismo 

ficam à mercê do jogo de se perder na cidade, e será citada a todo momento nessa jornada. 

Essa ideia provém dos devaneios de Guy Debord (1931 – 1994) que, não por acaso, foi 

um dos grandes encabeçadores da Internacional Situacionista, um movimento que 

procurava por mudanças sociais, políticas e artísticas e, junto tanto quanto o Fluxus, 

propunha “revolucionar” a Arte. 

Três outras figuras extremamente cruciais para bolar a Arte-Caçada são: o flâneur, 

Walter Benjamin (1892 – 1940) e Charles Baudelaire (1821 – 1867). No primeiro, temos 

aquele indivíduo burguês que, pela herança da aristocracia, tem tempo de sobra (ócio) 

para usar para seu devaneio poético-boêmio (no meu caso, arte-caçar) e os outros dois 

são um teórico que pensa a estética da modernidade entre outras coisas e um poeta.  

Flâneur vem do francês e juntamente com seu verbo de origem – flâner – 

aparecem pela primeira vez no Grand dictionnaire universel du XIXe siècle e significam 

nada mais do que o ato de andar sem motivo aparente.  

O dicionário ainda afirma que não se nasce flâneur, torna-se, assim como poeta; 

ele também explica que é melhor que se haja a flanêrie pelas cidades grandes como Paris 

uma vez que, para a verdadeira prática, precisa-se de boas distrações a quem se ousa 

flanar. 

Traz-se, então, os dois senhores que ali estão para analisar esse ato de sair por aí 

se distraindo com as ruas e onde elas podem nos levar. Baudelaire, poeta nascido e morto 

em Paris, por viver sua vida na boemia, é considerado um percursor da flânerie não só 

pelas suas obras, mas também sua vivência nas ruas provoca interesse nas gerações que 

estavam por vir. Ele define: 

A multidão é seu universo, como o ar é o dos pássaros, como a água, o dos 

peixes. Sua paixão e profissão é desposar a multidão. Para o perfeito flanêur, 

para o observador apaixonado, é um imenso júbilo fixar residência no numeroso, 

no ondulante, no movimento, no fugidio e no infinito. Estar fora de casa, e, 

contudo, sentir-se em casa onde quer que se encontre; ver o mundo, estar no 

centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos pequenos 

prazeres desses espíritos independentes. (BAUDELAIRE, 1996, p. 21)  

 



 

 

Assim, pelo seu interesse pela cultura francesa e por essa prática, Benjamin tem 

sua curiosidade despertada pelo flanar. Filósofo e sociólogo alemão, tradutor de algumas 

obras baudelarianas, ele mostra essa figura mística do explorador urbano e, através dos 

poemas do parisiense, ele analisa a modernidade pela boemia e o flanêur em “Charles 

Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo”. 

Mais recentemente, por fim, talvez a mais importante referência seja a professora 

da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, Paola Berenstein (1968 – ...), por ter 

reunido todos esses conceitos, teóricos e artistas aliando-os à realidade do urbanismo, da 

Arte Moderna e Contemporânea com foco no Brasil em diversos livros como “Elogio aos 

Errantes” e “Apologia da Deriva” e faz uma crítica a nós máquinas que não 

experimentamos a cidade e somente levamos nossa força de trabalho de um lugar a outro 

sem vivê-la no seu máximo. 

Esse trabalho, portanto, corre por entre a cidade desbravando as teorias sobre o 

caminhar como potência poética por meio de estudiosos e estudiosas da Arquitetura, 

Literatura e Artes Visuais.  

O primeiro passo é abrir a porta da filosofia do andar. Explora-se, então, tal figura 

do Flâneur e onde ele se insere na crítica da errância e como se ele se conecta com a 

figura do viado, inserindo um debate sobre suas afetividades e empoderamentos enquanto 

homossexual que penetra, e é penetrado, em diversos campos.  

Após, anda-se por entre a relação da memória explorando a caçada como ato 

artístico, o sexo como ready-made, mostrando exemplos da História da Arte e da 

Sociologia da Arte como o Artista-Caçador pode transformar em arte suas peripécias 

errânticas. 

E, por fim, no caminho, pensa-se a exaustão do corpo. Até onde os sapatos 

aguentam, em que ruas deve-se entrar, que memórias e lugares afetivos pode-se acessar? 

Qual o limite da Arte-Caçada?  

Outrossim, importante ressaltar que acompanhado dele, o trabalho conta com um 

glossário para marinheiros de primeira viagem no mundo gay, onde explica-se várias 

coisas que não fica claro para muitos que não têm noção da diversidade cultural do mundo 



 

 

gay. Sempre que houver um *, abra o glossário. Vamos começar com viado*, banheirão*, 

artista-caçador*, presa*, caçador* e pegação*. 

Boa errância guiada. 

Aventure-se: 

 

 

Artista-Caçador é um Flâneur 

 

Francesco Careri, arquiteto e ensaísta italiano, talvez uma das maiores referências 

hoje em caminhar como prática estética por ter escrito “Walkscapes”, define o andar 

como uma potencial intervenção de “transformação simbólica, para além de física, do 

espaço antrópico” (CARERI, 2013, p. 28).  

O movimento que faço por entre a cidade é necessariamente uma transformação 

do espaço pelo qual vago, algo que pretendo deixar claro nessa jornada que você, leitor 

(a), fará nas próximas páginas. Mas, adianto que assim como teus dedos deslizam por 

entre os papéis, deslizo entre bambuzais, ruelas e parques, modificando suas funções 

prévias e propondo que meu corpo se jogue nesses lugares a fim de se encontrar 

afetividades. 

Assim como Careri, penso nesses sítios como poderosos catalisadores de energia 

política e sexual uma vez que nossas afetividades são marginalizadas e subjugadas; cada 

encontro de olhares, cada lábio que se toca é um ato político; principalmente por ser em 

lugares onde se pretende escapar de vigias do espectro mobiliário, do controle da 

Arquitetura Moderna enquanto instituição e ciência e, também, da malha urbana.  

Ser viado e a tal errância vêm, logo, para “fazer explodir as poderosas forças 

atmosféricas ocultas nas coisas, senão nos próprios lugares” (DEBORD, apud JACQUES, 

2003, p. 87-91). Ele assume a forma dessa figura que se recusa ficar em cantos, que sai 

para galopar. Acha nos outros e em outros sítios forças para transitar entre o que julgam 

certo e errado e caminhar na linha de frente, dando-se ao tapa, mudando contextos e 

preconceitos escondidos, intrínsecos na sociedade. 



 

 

Não é novidade para a Arte Moderna nem para a Contemporânea, o andar 

enquanto potência artística. As vagâncias do dadaísmo e do surrealismo dos anos 1910 e 

1920, herdadas da flânerie de Baudelaire no século XIX; as deambulações situacionistas 

e nas peregrinações da land art, dos anos 1960 e 1970; Helio Oiticica com Delírio 

Ambulatorium, uma ação de 1978 onde ele se propunha a andar pela periferia sem 

linearidade levando várias coisas e procurando atividades a se fazer durante o ato, entre 

outros exemplos foram maneiras de explorar a errância como prática estética. 

Por conseguinte, para tecer essa teia de influências ao andar aqui no século XXI, 

começarei explorando essa tal figura icônica baudelairiana. Flâneur deixa que a própria 

cidade lhe guie por entre suas ruelas e vias, ele não busca o útil, não pensa em um destino 

final, está aberto para o jogo do andar cujo líder da brincadeira é o próprio urbanismo. 

Walter Benjamin define: 

A rua transforma-se na casa do flâneur, que se sente em casa entre as fachadas 

dos prédios, corno o burguês entre as suas quatro paredes (...). As paredes são a 

secretária sobre a qual apoia o bloco de notas; os quiosques de jornais são as suas 

bibliotecas e as esplanadas as varandas de onde, acabado o trabalho, ele observa 

a azáfama da casa. A vida em toda a sua diversidade, na sua inesgotável riqueza 

de variações, só se desenvolve entre as pedras cinzentas da calçada e contra o 

pano de fundo cinzento do despotismo. (BENJAMIN, 1989, p. 39) 

 

Bereinstein (2012), resgatando essa ideia benjaminiana, afirma também que ele 

traz consigo uma dualidade entre o amor e a repulsa à modernidade. Essa figura, então, 

admira a avanço tecnológico ao mesmo tempo que sua errância não colabora com esse 

discurso de circulação rápida, ele “reage levando tartarugas para passear” (JACQUES, 

2012, p. 47).  

O artista-caçador se insere aqui passeando com esses conceitos ao lado dessa 

crítica à liquidez das relações que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman  

(1923 – 2017) se baseia quase que toda sua vida para falar.   

No fácil acesso à troca afetiva na era da internet e no mundo das 

homoafetividades; relacionar-se com o outro é extremamente fácil. Portanto, ele pega 

essa dualidade que Bereinstein explana e usa a crítica de Bauman para pensar o 

relacionamento com o outro.   

Nesse sentido de aceitar ou não o moderno, podemos dizer que caçar com os 

próprios pés é obsoleto. Dispositivos virtuais para caça existem há muito tempo e vêm se 



 

 

desenvolvendo visando à rapidez da conquista dos objetivos de seus usuários. No meio 

da década passada, havia as salas de bate-bapo no UOL* onde se era possível marcar 

encontros, conhecer pessoas, transar (virtualmente ou não) e explorar sua sexualidade de 

diversas maneiras.  

Atualmente, para tais objetivos, não precisamos mais de um desktop ou um 

trambolho com conexão discada, temos o que chamamos de aplicativos para pegação* –  

Grindr, Scruff, Hornet, Grrr..., Manhunt, Tinder. Cada tipo de caça virtual tem seu 

próprio aplicativo próprio, por exemplo, se você busca mais ursos*, melhor ir ao Scruff 

ou Grrr..., mas, se prefere algo que não seja sexo no primeiro encontro: Tinder, se preferir 

o contrário: Grindr.  

Nossa afetividade está ao toque de um dedo no smartfone, podemos ter acesso a 

ela apenas abrindo nossos celulares. Bauman (2007) analisa esse fenômeno como 

“relações virtuais” que: 

Parecem feitas sob medida para o líquido cenário da vida moderna, em que se 

espera e se deseja que as “possibilidades românticas” (e não apenas românticas) 

surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em volume cada vez maior, 

aniquilando-se mutuamente e tentando impor aos gritos a promessa de “ser a 

mais satisfatória e a mais completa”. Diferentemente dos “relacionamentos 

reais” é fácil entrar e sair dos “relacionamentos virtuais”. Em comparação com 

a “coisa autêntica”, pesada, lenta e confusa, eles parecem inteligentes e limpos, 

fáceis de usar, compreender e manusear. Entrevistado a respeito da crescente 

popularidade do namoro pela Internet, em detrimento dos bares para solteiros e 

das seções especializadas dos jornais e revistas, um jovem de 28 anos da 

Universidade de Bath apontou uma vantagem decisiva da relação eletrônica: 

“Sempre se pode apertar a tecla de deletar”. (BAUMAN, 2007, p. 8) 

 

O artista-caçador, embora possa também se embrenhar nos laços virtuais, prefere 

ir à caça. Ele prefere andar por entre blocos, pegar o frio da madrugada ou se escaldar 

sob o sol, trocar olhares, conhecer pessoas antes de conhecer sua ortografia digital, cheirá-

las antes de mais nada, beijá-las às vezes sem nem ouvir suas vozes. Ele não é cem por 

cento eficaz, ele não acerta sempre, às vezes se levanta e sai para andar inutilmente.  

Mas, a partir do momento que ele põe seus pés para fora de casa – como Paulo 

Nazareth o faz ao ir de Minas Gerais aos Estados Unidos a pé ou quando Marina 

Abramovic percorre a Muralha da China – além de todos os perigos que a sociedade pode 

lhe trazer, ele sabe que ele está indo contra a maré das relações líquidas (Bauman, 2007) 

e criticando a si mesmo enquanto homem gay.  



 

 

Assim, a caça vem debaixo da luz daquela crítica de pensar o movimento do andar 

numa sociedade de passo rápido onde nossa segurança reside apenar na velocidade das 

relações interpessoais e com as coisas. Tal ato vem para permitir a quem o faz ter tempo 

para refletir o gozo, a luta e o beijo enquanto potência artística-política-social.  

O artista-caçador, portanto, é flâneur. 

Benjamin (1989) diz que tamanha característica se confere a quem flana em um 

status de atenção dobrada onde se vê o que normalmente uma multidão não vê, é enxergar 

além da caminhada, sentir cheiros como lobos e assistir à cidade como águias em busca 

de comida.  

O artista-caçador precisa sempre estar atento a todo mundo que cruza seus 

caminhos, todos os homens que passam por ele, todos os olhares trocados. Ele precisa 

ativar seus vários sentidos de percepção que fujam dos convencionais. 

 Quanto a isso, Ciro Marcondes, professor da USP do Departamento de Jornalismo 

e Editoração da ECA-USP, analisa a semiótica na Comunicação dizendo que “nada mais 

insensibiliza do que a palavra” (MARCONDES, 2005, p. 10). O artista-caçador, logo, 

não precisa dizer nada, ele busca outros sinais e signos próprios da cultura homoafetiva 

para conseguir o que quer. 

 Sester e Oliveira (2015) relatam algo denominado por eles de “estratégias de 

comunicação” (Sester e Oliveira, 2015, p. 13) onde os usuários de certo refúgio* usam 

para caçar, aqui eles descrevem um banheirão: 

Será por coincidência que as áreas internas do banheiro onde os usuários que lá 

vão com o fim de excretar e se limpar pausam (ou estabilizam-se, diminuem o 

ritmo) sejam as mesmas utilizadas por aqueles que estão engajados nas 

interações afetivas e sexuais? Alguém que faz uma pausa em um mictório, área 

próxima às cabines, cabine ou pia/espelho, pode, respectivamente, urinar, 

esperar vagar uma cabine, excretar ou lavar as mãos/arrumar o penteado. Pode 

também lançar mão do ato reiterado de urinar para se masturbar junto com outros 

homens e dispensar olhares estratégicos, fingir esperar a próxima cabine vagar 

para ter uma visão panorâmica do banheiro, lançar mão do expediente de 

invisibilidade fornecido pela cabine para ter relações sexuais dentro dela ou olhar 

através dos buracos as pessoas que estão nas cabines laterais e simular 

preocupação com higiene e estética para flertar com outras pessoas e ter uma 

visão privilegiada da movimentação. (SESTER e OLIVEIRA, 2015, p. 13)  

  

Os caçadores (ou artistas-caçadores) não precisamos, portanto, de usar palavras 

comumente conhecidas. Corpos falam por si só em um movimento cuja empiricidade é 



 

 

fator determinante para que se entenda sobre. Lê-se o andar do outro pelos banheirões, 

ruas e parques, temos o poder de compreender um olhar, uma sobrancelha arqueada, uma 

leve passada de mão no pênis. Podemos nos comunicar usando outros sentidos que não a 

fala. Ser viado é também ter superpoderes. 

 Michel Serres (1930 – ...) que é talvez o mais importante crítico da filosofia da 

linguagem, repudia os teóricos e pesquisadores linguistas e da comunicação quando estes 

falam que “não há mundo fora da linguagem”. Serres propõe que ativemos nossas 

percepções para ir além da fala comumente conhecida; o artista-caçador, à vista disso, 

explora todas elas possíveis em jogo sinestésico. Ele se comunica com seus pés, anda com 

os olhos, sente tesão com os lábios e vê pelos pênis/ânus.  

 Nisso, obviamente corpos são expostos a diversas interações não tão benéficas 

assim. A flanância vai de encontro ao desconhecido. Podemos, portanto, encontrar nesses 

percursos pessoas peçonhentas e animais de má índole em algo que Paola B. Jacques 

(2012) presume ser o buscar o choque:  

[O flâneur] não se protegia psicologicamente; justo ao contrário, buscava o 

choque, buscava a experiência do choque com o Outro, com os vários outros 

anônimos, a embriaguez da multidão, a relação entre anonimato e alteridade, que 

constitui o próprio espaço público metropolitano. Mais ainda que isso, o flâneur 

se distinguia por sua enorme potência crítica. (JACQUES, 2012, p. 51) 

 

Esse “buscar o choque” que Jacques (2012) fala vai de encontro com o conceito 

de ir à caça do artista-caçador, contudo, há uma leve diferença pelo preparo que ele tem 

com o corpo. De maneira sempre consciente, ele se põe a caminhar sabendo o que pode 

lhe acarretar e mais do que isso, ele não aceita qualquer interação. Tal potência crítica se 

encaixa aqui e ele prefere chamar suas relações de “iterações” – conceito formulado pelo 

Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos. 

A "iteração" é a manobra da arte que convida o ex-espectador a se tornar 

participante, no caminho do processo, se juntar a ele. Esta frase é um duplo 

pleonasmo: "iter" é caminho, processo. Esta arte deixa-se acariciar, tocar-se, 

machucar-se na ação dos presentes neste caminhar. (Medeiros, 2013, p. 3) 

  

Aqueles que cruzam o caminho do Artista-Caçador são como ex-espectadores, 

agora iteratores*. Homens antes que só viam, que só analisavam, como um visitador de 

museus vê uma obra de arte moderna, agora passam a iteragir com um corpo em 

movimento. Corpo homossexual. Corpo em trânsito. Corpo em performance. 



 

 

Dentro de uma relação sexual – lida socialmente normal¹ – entre quatro paredes, 

com posições sexuais nada muito avant-guardes, as pessoas obrigatoriamente são 

iteratores. Iteragem entre si e consigo mesmo de forma ativa (e passiva) a fim de que o 

sexo seja completo e o gozo seja pleno. 

Mais ou menos assim funciona a iteração com os transeuntes. Quando paro meu 

andar para andar, entro em performance e proponho com linguagem corporal a iteração 

desses indivíduos. Deixo que eles entrem no jogo e façam o que quiser comigo, beijem 

as partes que lhes agradem, toquem as erupções dos nossos corpos, sintam meu cheiro, 

lambam e chupem. 

 

Iteratores visam ao gozo. 

Artista-caçador visa à imagem. 

 

Aqui que reside a principal diferença, logo, entre uma caça realizada entre dois 

transeuntes e a que o artista-caçador faz com seus iteratores. Ele não pensa só no prazer 

efêmero daquelas relações, suas terminações nervosas interceptam o que de imagem elas 

podem formar com cada partilha de fluidos, cada encontro de pele e cada fetiche 

realizado.  

Além disso, ele precisa da proposição do iterator para que haja a existência da 

obra. A iteração pode ser um coito completo ou só voyeurismo, mas precisa existir o outro 

uma vez que caçada não é um ato masturbatório. Pensando desse modo o espectador como 

membro passivo e a obra de arte ativa, hermética intocável, Jacques Rancière (1940 – ...), 

filósofo francês importante na área da estética contemporânea, em seu texto canônico 

“Espectador Emancipado” já expunha como problemático essa relação.  

O artista-caçador é convidativo, faz com que seu corpo chame o transeunte para 

tocar-lhe, para sentir-lhe “em vez de ficarem em face de um espetáculo, são circundados 

pela performance, arrastados para o círculo da ação que lhes desenvolve a energia 

coletiva” (Rancière, 2012, p. 13). Contudo, ele pode ter várias reações só observar é uma 

delas e o artista, em contra-partida, por também ser ativo pode negar sua iteração. 



 

 

Na verdade, tanto o artista quanto o espectador (ambos emancipados) podem 

recusar a se iteragir; logo, enquanto artista, é possível simplesmente negar um iterator que 

quer entrar na ação ou negar algo que ele queira fazer, o mesmo se dá em vice-versa: ele 

negando algo que eu tenho a propor, afinal: 

Ser espectador não é a condição passiva que deveríamos converter em atividade. 

É nossa situação normal. Aprendemos e ensinamos, agimos e conhecemos 

também como espectadores que relacionam a todo instante o que veem ao que 

viram e disseram, fizeram e sonharam. Não há forma privilegiada como não há 

ponto de partida privilegiado. Há sempre pontos de partida, cruzamentos e nós 

que nos permitem aprender algo novo caso recusemos, em primeiro lugar, a 

distância radical; em segundo, a distribuição dos papéis; em terceiro, as 

fronteiras entre os territórios (...). Todo espectador é já ator de sua história; todo 

ator, todo homem de ação, espectador da mesma história. (RANCIÈRE, 2012, p. 

21). 

 

Outrossim, é capaz que a reação do iterator seja só observar – assim ele passa a 

existir na obra também –, mas mesmo assim, ele ativamente tomou a decisão de só fazê-

lo muito embora o artista-caçador deixe claro que seu corpo está para jogo, para ação, 

para performance onde os dois são parte chave da criação. 

Desse modo, é crucial falar sobre a emancipação sexual trazendo o conceito de 

Rancière (2012) sobre a “emancipação intelectual” (2012, p. 14). Nesse sentido, nas 

relações do caçar, o iterator propõe o ato junto com o corpo do artista-caçador.  

“O artista, ao contrário, não quer instruir o espectador (...). Quer apenas produzir 

uma forma de consciência, uma intensidade de sentimento, uma energia para ação” 

(RANCIÈRE, 2012, p. 18); consequentemente, ambos compõem um ato onde trocam suas 

experiências: o artista ensina o observador que o ensina em retorno – o segundo vendo o 

sexo como prazer carnal e o primeiro como ready-made. 

Da mesma forma que Duchamp trazia um urinol para a galeria, por que não o 

sexo? O artista performático russo Mischa Badasyan se propôs a pensar as relações 

virtuais de Bauman e se dispôs a transar com um homem diferente por dia durante um 

ano em obra intitulada Save the Date. Vitor Acconci também se masturbou na galeria 

debaixo da escada dizendo obscenidades a quem passava. Andrea Fraser recebeu vinte 

mil dólares americanos para transar com um curador que queria participar do projeto.  

Sexo não é novidade como ready-made e nem vai ser. Mas prometo tratar disso 

num capítulo só para isso explicando a ideia que transforma memória em objetos 

colecionáveis. 



 

 

Sexo como ready-made 

 Giulio Argan (1909 – 1992), notável historiador da Arte que teoriza sobre seus 

diversos momentos, pensa o ready-made como quando se tira 

o objeto do contexto que lhe é habitual, e no qual atende a uma função 

prática: desambienta-o, desvia-o e o conduz por uma via morta. 

Retirando-o de um contexto em que por serem todas as coisas utilitárias, 

nada pode ser estético. Assim, o que determina o valor estético já não é 

um procedimento técnico, um trabalho, mas um puro ato mental, uma 

atitude diferente em relação à realidade (ARGAN, 1992, p. 358). 

 

De tal maneira, pensemos: qual a função de uma garrafa? Claramente, qualquer 

pessoa imersa em uma cultura onde há a presença desses objetos pode responder que sua 

função é armazenar algum líquido além de terem diversos formatos e serem feitos de 

diferentes materiais. 

 Quando Cildo Meireles (1948-...), artista contemporâneo brasileiro famoso por 

seu arte-ativismo e sua teoria de Inserção em Circuitos Ideológicos desloca essa lógica de 

que uma garrafa tem a função de recipiente de bebida e a transforma em um ato político 

estético, temos um exemplo claro de ready-made.  

 Meireles usa de garrafas de coca-cola vazias para inserir por meio da serigrafia 

uma receita de coquetel molotov para que a população pudesse rapidamente fazê-lo em 

casa, talvez com a própria receita. Em tempos onde a informação não era tão rápida como 

hoje e se vivia sob o Regime Ditatorial Militar brasileiro, transformar um simples objeto 

de vidro em arma foi um grande feito. 

 Por ser retornável, o vidro marcado não era percebido na fábrica porque, uma vez 

vazia, as letras brancas ficarem invisíveis; somente com a inserção do líquido escuro é 

que o contraste permitia a leitura. O produto voltava, então, a circular e a população tinha 

um amplo acesso àquela arte de Meireles. Aquilo foi um exemplo de ready-made muito 

embora não haja só o recorte, ele faça a modificação. 

 A caça-artística nada mais é do que trazer o resultado da caça, ou seja, o sexo, 

para outra função. É tratar as relações como além de suas próprias funções utilitárias como 

o prazer carnal, o gozo, por exemplo e torna-lo algo estético, político. 

 O Ready-made foi criado por Marcel Duchamp (1887-1968), artista francês 

multifacetado pertencente ao movimento dada, para denominar certos artigos de uso 



 

 

cotidiano, produzidos em massa, pegos sem critérios estéticos e expostos como obras de 

arte em lugares específicos como museus e galerias.  

O primeiro é uma roda de bicicleta montada sobre um banco e se intitula Roda de 

Bicicleta. Depois, expõe um escorredor de garrafas e, posteriormente, um mictório 

invertido, assinado por R. Mutt, e o titula “A Fonte, 1917”. Ele também reproduz a Mona 

Lisa, de Leonardo da Vinci (1452-1519) com um bigode, um cavanhaque e as letras 

L.H.O.O.Q., 1919 que quando lidas em francês formam o fonema próximo a “Elle a chaud 

au cul” que significa “Ela tem fogo no rabo”.  

Os ready-mades de Duchamp constituem manifestação cabal de certo espírito 

que caracteriza o dadaísmo. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o 

artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Assim, objetos utilitários 

sem nenhum valor estético em si são retirados de seus contextos originais e 

elevados à condição de obra de arte simplesmente ao ganhar uma assinatura e 

um espaço em exposições. (READY-MADE. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural 

de Arte e Cultura Brasileiras) 

 

 Octavio Paz (1914 – 1998), poeta mexicano, ensaísta, tradutor, diplomata, Nobel 

de Literatura de 1990, destaca-se ao teorizar diversos momentos da poesia de vanguarda. 

Em um de seus livros, Marcel Duchamp ou o Castelo da Pureza (2007), ele defende a 

ideia onde o ato de recorte de um objeto de seu cotidiano tem um quê de erótico. 

 Paz (1990) diz que a escolha um item se assemelha a um encontro: “tal dia, tal 

hora, tal minuto, elejo um ready-made” (PAZ, 1990, p. 30). Em uma caçada, portanto, a 

lógica de escolha é a lógica duchampiana de tirar algo de seu cotidiano transformando, 

assim, não só o ato sexual em um ready-made mas também a caçada em si, ou a escolha 

da presa*, segue um raciocínio artístico.  

 Ao sair de casa, um artista-caçador se propõe a procurar dentre milhares de 

transeuntes que cruzam seu percurso um homem específico que queira se relacionar com 

ele. Contudo, não se há consenso em quem escolher; pode-se ir atrás de presas que lhe 

atraem os olhos, presas em lugares específicos como ônibus, parques, cinemas etc. a fim 

de realizar um fetiche, ou simplesmente aquelas que, por meio da linguagem de signos, 

mostram-se interessadas. 

Portanto, para a arte-caça, por meio do tal fundamento, os lugares ou como 

denominamos refúgio* e os fetiches e histórias que se realizam são de suma importância.  



 

 

Os refúgios, sítios específicos em uma cartografia, são possíveis formadores de 

imagem e, como já foi dito anteriormente, formação de imagens é algo que interessa 

muito ao Artista-Caçador. Prometo resgatar a cartografia da pegação em um capítulo só 

para isso, agora, nos interessa os objetos encontrados e os ready-made. 

A Enciclopédia artística do Itaú que tem sido de muito auxílio à classe de artistas 

em busca de termos de fácil acesso e entendimento promove o debate sobre o que seria 

esse ready-made e objetos encontrados, em francês objets trouvés; o último seria 

escolhido por causa da estética, do belo (portanto, resultado de um juízo de gosto), o 

ready-made recorta um objeto específico dentre um conjunto de outros semelhantes.  

O Artista-caçador eventualmente se depara com objetos que podem ser retirados 

de seu contexto e transformados em arte, exemplos clássicos seriam camisinhas, mas tudo 

pode acontecer, o porvir é parte do processo uma vez que ele é ponto chave para elaborar 

a rota (ou a falta dela) da caçada.  

No meu caso, vários objets trouvés apareceram na minha caça. Chamo eles assim 

por alguns motivos, um deles provém de uma definição clara que um dos maiores museus 

da Arte Contemporânea do mundo – Tate Modern: “Um objeto encontrado é um artigo 

natural ou feito pelo homem, ou um fragmento de um item que é descoberto por um (a) 

artista (às vezes comprado) e guardado devido a algum interesse intrínseco que ele ou ela 

vê nesse objeto” (TATE, 2017, tradução minha). 

 

 

 

Marcel Duchamp 

A Fonte, 1917. Réplica de 1964  

Tate 

© Succession Marcel Duchamp/ADAGP, 

Paris e DACS, London 2017 

Todos os direitos reservados 



 

 

 

 

 

 

 

Na primeira imagem, temos a réplica de 1964 da Fonte de Marcel Duchamp e logo 

em seguida, exemplos de artistas que seguiram seus passos pensando em transformar 

coisas diversas em arte. Moore (1898 – 1986) coletava algumas coisas em suas errâncias 

pelo interior, de acordo com Tate (2017), ele provavelmente tenha usado uma pedra que 

ele encontrou para fazer um formato de crânio.  

Já Kounellis (1936 – 2017), artista pertencente ao Povera – movimento que preza 

por fazer arte com coisas jogadas foras, muito baratas e até lixo natural ou não –, pega 

galhos, trapos e pedaços de folha por onde encontra para fazer esculturas. 

Henry Moore 

Cabeça de Animal, 1951 

Tate 

© The Henry Moore Foundation  

Todos direitos reservados 

Jannis Kounellis 

Sem título, 1969  

Tate / National Galleries of Scotland 

© Jannis Kounellis 

Todos direitos reservados 

Carl Andre 

Equivalente VIII, 1966  

Tate 

© Carl Andre/VAGA, New York e 

DACS, London 2017 

Todos direitos reservados 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/moore-animal-head-t02271


 

 

Quanto a Carl Andre (1935 – ...), do movimento minimalista que tinha sua atenção 

voltada às formas cruas dos objetos fazendo esculturas mínimas, faz uma série que se 

intitula “Equivalente” onde, embora tenham formatos diferentes, possuem as mesmas 

altura, massa e volume formados por 120 tijolos arranjados diferentemente. 

Como se vê claramente, o ready-made de Duchamp foi revisitado diversas vezes 

no decorrer do século XX. Movimentos como Minimalismo, Povera, Surrealismo e 

técnicas de produção artística como Assemblage, Aproriação etc. se banham dos 

conceitos duchampianos. 

Do mesmo modo, no meu percurso, várias vezes, me deparei com itens que para 

sempre me remeteriam a uma prática específica que eu fizera em minhas Arte-Caçadas. 

Objetos como um consolo gigante que ficou preso em meu ânus, a radiografia que fiz 

para que os médicos pudessem retirá-lo, uma embalagem de sanduíche que eu paguei para 

um morador de rua que me chupou, os vídeos que os homens fizeram de mim (muitas 

vezes sem eu saber) etc. Todos eles estarão bem descritos juntos às suas respectivas 

aventuras em um capítulo que dedico só para contar minhas caças. 

Esses artigos compõem a lógica de colecionismo onde, de acordo com o sociólogo 

francês criador do conceito de memória coletiva Maurice Halbwachs (2004), provém da 

existência da soma entre memória coletiva e individual.  

Assim, pensa-se em criar uma instalação onde tais objetos possam ser expostos, a 

fim de relembrar em seus visitantes as memórias que eles ou elas têm relacionadas com 

cada item e, também, poder compartilhar as minhas histórias. 

Benjamin (2006) pensa que uma coleção, seja ela qual for, está conectada à 

memória: “Colecionar é uma forma de recordação prática e de todas as manifestações 

profanas da “proximidade”, a mais resumida” (BENJAMIN, 2006, p. 236). Mostrar uma 

coleção a alguém é trazer aqueles que veem seus objetos para próximo de você mesmo, 

da sua realidade. 

Em uma instalação onde mostro minha coleção de artigos que adquiri com minhas 

caçadas, convido as pessoas a adentrarem na minha memória, nas minhas experiências 

empíricas, sentir a dor que talvez eu sentira, o prazer, alegria, tristeza, decepção, cansaço. 

Em contrapartida, essa gama de sensações não precisa ser, de maneira nenhuma, 

aquela que eu senti. Jean Baudrillard (1929 – 2007) fotógrafo e sociológico analisa em 



 

 

seu livro Sistema de Objetos cuja primeira edição foi em 1996 o colecionismo: “assim o 

passado inteiro como repertório de formas de consumo junta-se ao repertório das formas 

atuais a fim de construir como que uma esfera transcendente” (BAUDRILLARD, 2008, 

p. 92).  

Os objetos, logo, servem como espécies de espelhos transcendentais que refletem 

o que a pessoa que o observa quer ver. Assim, nossas prévias experimentações com o 

objeto podem influenciar na leitura dos ready-made e objetos encontrados; assim, é 

impossível prever como um transeunte vai se sentir acessando aquelas memórias através 

do meu colecionismo. 

Tendo tal leitura, vejo: tais itens são a obra de arte em si. O pênis de borracha 

deixa de ter sua função prévia, ele é ready-made, do inglês: já pronto, já pronto para ser 

exposto pós-coito. Centímetros emborrachados que já não adentram mais ânus, mas sim 

memórias, memórias de cada um.  

Quantos de nós já vi(ve)mos um grande e grosso consolo? Qual seria a experiência 

de cada visitante com ele? E com uma camiseta pendurada logo ao lado de um artigo 

erótico e um vídeo pornô? Os objetos membros ativos, arte, transformam-se e 

transformam o ambiente com o intuito de transmitir uma mensagem que antes não 

transmitia, de tocar sentidos que antes não tocava. Perde sua funcionalidade, adquire 

novas.  

Quanto às funções, Baudrillard pensa essa nossa fixação com elas: “além de um 

certo tamanho, qualquer objeto, mesmo o fálico de uso (carro, foguete) torna-se 

receptáculo, vaso, útero – aquém, faz-se peniano (mesmo se for vaso ou bibelô)” 

(BAUDRILLARD, op. cit., p. 33). 

O homem é reduzido à incoerência pela coerência de sua projeção estrutural. Em 

face do objeto funcional o homem torna-se disfuncional, irracional e subjetivo, 

uma forma vazia e aberta então aos mitos funcionais, às projeções 

fantasmagóricas ligadas a esta estupefaciente eficiência do mundo 

(BAUDRILLARD, op. cit., p. 63) 

 

Qual, então, é o projeto estrutural dos meus objetos? Antes eu vestia essa camiseta, 

hoje ela é um objeto encontrado, sem função – como a sociedade lê – inútil, embora para 

mim, seja muito útil, uma nova forma de ser útil. Hoje sua funcionalidade é estética, é 

lembrança, é obra de arte. Não serve mais para vestir, não serve mais para proteger do 



 

 

frio, de farpas de madeira podre, ela está ali me lembrando de um ocorrido e fazendo 

quem a vê lembrar de suas próprias vivências que podem entrar, ou não, em congruência 

com as minhas. São portais para outro mundo que nos obriga a entrar a partir do momento 

que nosso campo de visão cruzar seu caminho. 

Eu e quem vê aqueles objetos somos, por conseguinte, suas vítimas. Baudrillard 

conclui que, ao invés de manipularmos objetos, estamos sendo por eles manipulados: 

“[itens diversos] não estão mais cercados por um teatro de gestos do qual vinham a ser os 

papéis, (…) se tornaram quase os atores de um processo global do qual o homem é 

simplesmente o papel ou o espectador” (BAUDRILLARD, op. cit., p. 62).  

Os artigos da minha instalação de lembrança são, em suma, chaves ativas para 

abrir a fechadura da memória e as noções afetivas de cada um (a). Aquele que passa por 

ali pode se sentir enojado, com raiva, pensativo, empático, excitado (sexualmente ou não), 

e quem causa tais sentimentos não sou eu – não diretamente – mas sim os objetos. 

  Não diretamente porque meu corpo não está dentro da galeria, contudo, ele é parte 

importantíssima no processo de composição do trabalho. Talvez, ele fosse o trabalho em 

si e os objetos sejam apenas um resgate daquelas memórias que ele em andância se 

submeteu.  

Memórias não muitas vezes desagradáveis, memórias estas que questionam o 

limite corporal. Até onde o artista consegue ir? Qual o limite? – cara discussão para a 

Arte.  

 

Querido diário, até onde meu corpo consegue andar? 
  

Difícil responder essa pergunta ou até saber se há necessidade de resposta. Mas, 

mais difícil mesmo, foi fazê-la.  

Contudo, questionar-se isso é necessário uma vez que tal indagação se permeia 

nesta discussão sobre quais portas mnésicas quero abrir, sobre quais feridas sociais quero 

caminhar e qual sapato devo usar nesses campos urticários para cuidar da minha própria 

carne, dos meus ossos e sentimentos. Acho que primeiramente, devo selecionar as 

histórias que mais mexeram comigo de alguma forma. 



 

 

Experimento A 

Universidade de Brasília, Banheirão doCentro do Instituto Central de Ciências 

16 de novembro de 2016 

Em torno de 15:00 

Estava errando pela UnB quando eu encontrei A. me olhando. Eu estava passando pela parte 
de baixo do ICC e ele estava no primeiro andar me fitando por vários segundos a fio. Decidi subir 
e andar por onde ele estava. De longe, já avistei que ele estava de pau duro. Seu olhar transitava por 
mim e para o banheiro, na tentativa de me chamar para entrar. Entrei. 
Ele me seguiu e enquanto eu fiquei na pia me olhando no espelho, ele se masturbava no mictório. 
Assim como fizera antes para me convidar a entrar ali, A. fez a mesma coisa para me convencer 
a entrar no box e, com vontade, o fiz. 

Sentei no vaso, ele entrou, tirou o pau para fora e eu comecei a chupá-lo. A. pediu que eu passasse 
seu pau pela minha roupa e meu corpo, quanto mais eu passava, mais ele se excitava. Até que ele pediu 
para colocar seu pau no bolso da minha camiseta que se localizava no meu peito. Quando, por meio 
entre estranhos contorcionismos dentro do box do banheirão, consegui colocar seu membro no meu 
bolso, ele quase se contorceu de tesão. Por alguns minutos, ele fudeu meu bolso até que pediu para gozar 
dentro dele. Deixei. 

Com seu gozo, ele se explica dizendo “adoro isso”. Levanto, ele abotoa sua calça, me elogia bem 
baixinho, sai do box depois do banheiro. Nunca mais o vi. 

 

Experimento B 

Estacionamento do McDonalds, 208 norte 

03 de janeiro de 2017 

De 00:17 às 04:50 

Estava na errância perto da minha casa. Fazia um leve frio quando passei pelo estacionamento do 
McDonald’s e por entre alguns carros que ali estavam, avistei um homem que tinha saído do seu 
para jogar seus lixos pós-refeição fora. Eu o fitei a fim de comunicar minha caça e ele me fitou de 
volta. Continuei minha caminhada até o outro lado até subir na calçada que ficava em direção oposta 
a ele embora nunca deixasse mais de 10 segundos sem virar minha cabeça para trás mostrando meu 



 

 

interesse, olhando sempre para ele como quando olhamos para o nosso ônibus que está chegando na 
parada. 

Quando subi na calçada, parei. Tirei meu pau para fora atrás de um pequeno arbusto falseando uma 
mijada e continuando olhando para ele que agora esperava em pé fora de seu veículo com seus braços 
apoiados na porta de seu carro minha volta. Acho que a partir do momento que abri meu zíper da 
calça, ficou claro que eu estava chamando ele para chegar ali naquele canto, logo, ele entrou no carro 
e se dirigiu até o ponto mais próximo de onde eu estava. Quando seu carro prata chegou, ele acenou 
com a cabeça e abriu a porta. Entrei. 

Ele já estava de pau duro e soltou uma palavra que não foi “Oi” nem “Boa Noite” foi um 
“gostoso!”. Sorri em resposta ao seu elogio e em resposta ao meu sorriso, ele tirou o pau pra fora e eu 
comecei a chupá-lo. Chupei ele por alguns minutos, enquanto o pau dele babava em minha boca, ele 
gemia e apertava meus mamilos. Vi que ele sentia tesão por mamilos e o deixei à vontade para que os 
chupasse e ele os chupou e pegou meus braços e, novamente, em contorcionismos estranhos, ele ficou em 
uma posição onde ele pudesse sugar meus mamilos e eu fazer carinho na cabeça dele. Vi que ele começou 
a chupar como se fosse um bebê e eu comecei a niná-lo e cada vez que eu o fazia como mães fazem com 
recém-nascidos, mais ele se excitava. 

Isso se repetiu por quase 3 horas: eu o mamava, ele me mamava os peitos. Até que mudamos de 
posição, ele tentou me comer, não deu muito certo e, então, ficamos em movimentos até que ele gozou 
na minha boca, me fazendo gozar também. 

Ao fim do gozo, ele soltou a única palavra que ele parecia saber de novo – “gostoso”. Eu, dessa vez, 
não sorri. Vi rapidamente que os vidros estavam embaçados enquanto recolocava minha calça e blusa 
e escrevi meu número no vidro da frente do carro. Olhei nos olhos dele e saí. 

Vi, já de longe, que ele se vestiu depois que eu saí do carro e foi embora. Voltei, peguei seus lixos pós-
refeição e guardei comigo.  

Quando cheguei em casa, não havia mensagem nenhuma. Nunca mais o vi. 
 

  



 

 

Experimento C 

Setor Hoteleiro Sul 

23 de janeiro de 2017 

19:40 às 12:32 do outro dia 

Andando pelas ruas do Setor Hoteleiro Sul, me para um carro e me pergunta se eu sou garoto de 
programa. Respondo que não, mas que faria de graça. Ele, então, sugere que eu entre em seu carro 
porque ele estava hospedado no St. Peter. Eu disse que não confiava nele, mas se ele quisesse que me 
encontrasse na frente do hotel em cinco minutos que eu iria a pé. 

E assim eu o fiz. Cheguei lá, ele estava me esperando e disse que tinha acabado de estacionar. Me 
perguntou meu nome e eu respondi qualquer nome que me veio na cabeça e não perguntei o dele. 

Subimos e ele perguntou se eu gostava de levar consolo grande no cu. Eu disse que não tinha 
problema. Chegando, ele mandou eu fazer a chuca* e ele ficou me esperando já pelado. Voltei para 
o quarto e ele pegou um consolo imenso rosa e muito grosso e passou lubrificante e começou a meter. 
Doía muito no começo, mas depois começou a ficar mais agradável, contudo, eu não senti prazer em 
nenhum momento, mas ele não parava de se masturbar. Com alguns minutos da prática e meu cu 
já um pouco largo, ele começou a meter mais fundo e mais forte e já doía mais e eu comecei a ficar com 
medo. Sem prudência nenhuma, ele enfiava e enfiava e finalmente gozou quando o consolo entrou 
todo em mim e ficou lá preso.  

Ele gozou e eu me desesperei. Disse-lhe que tinha entrado tudo e ele disse que saía normalmente, eu 
sabia que não saía normalmente. Fui até o banheiro para tentar tirar e não consegui. Voltei ao 
quarto e disse que não ia sair e ele esticou sua mão em direção à porta e disse: 

- Então você pode ir embora! 

Eu não soube reagir, peguei minhas coisas e fui embora. Mandei áudios para minha amiga, 
desesperado. 

Em casa, tentei tirar em vão. Lubrifiquei, tentei tirar e nada. Decidi depois de ver o piso do meu 
banheiro ensanguentado ir ao hospital para tirar e o médico me disse que só conseguiria com 
procedimento cirúrgico. 

No fim, ganhei um consolo. Tive alta no outro dia 12:32. A cirurgia custou quase 2mil reais. 
Que bom que eu tinha plano de saúde. Que bom que nunca mais o vi. 
 



 

 

Experimento D 

Beco atrás dos Correios, 204 norte 

21 de março de 2017 

De 22:13 às 22:46 

Estava andando de bicicleta, caçando quando decidi parar e guardá-la na estação do Itaú na 
204 norte. Avistei um homem com várias sacolas vestido com roupas sujas e usadas, já havia visto 
ele nas redondezas guardando carros e pedindo dinheiro em troca. Segui minha rota olhando para 
ele e vendo que, vira-e-mexe, ele olhava para trás me observando. Segui em frente por entre minha 
rota e ele se enfiou em um beco escuro. Quando passei pelo beco, ele me pergunta: 

- Ei, quer um beck? 

Eu espantado, respondo: 

- Claro 

Então, ele me responde rapidamente: 

- Tenho não! 

Eu já com vontade de rir, só respondo com um “uai” e ele me diz que não tinha beck mas podia me 
oferecer uma mamada. Eu concordei e deixei que ele me chupasse. Ele não tinha alguns dos dentes, 
então, o trabalho foi mais fácil. Ele, claramente, não era a primeira vez que fazia isso porque o fazia 
com bastante vigor. Logo depois que ele fez seus movimentos, perguntei se ele não queria que eu o 
chupasse também, ele olha para mim e diz que estava com fome e não conseguia ficar excitado e 
perguntou se eu não gostaria de pagar-lhe um sanduíche. Concordei e fomos até uma padaria ali 
perto, comprei o sanduíche para ele e fiquei com o lixo. 

Ele me ofereceu para que eu voltasse ali às 19:00 do dia seguinte para comê-lo, disse ele que faria 
bem baratinho para mim. Eu concordei, mas não voltei. Nunca mais o vi. 

  



 

 

Experimento E 

307 sul 

2 de abril de 2017 

22:02 às 05:48 do outro dia 

Embora eu deteste andar pela Asa Sul, me aventurei. Encontrei esse homem loiro alto que estava 
fumando na porta do Bar Simpsons. Olhei para ele, dei uma leve sorrida e ele já entendeu e foi 
muito rápido, acho que ele estava com pressa. Ele me chamou e perguntou o meu nome e se eu morava 
por aqui, eu disse que morava na Asa Norte, então, ele perguntou se eu estava a fim de ir para casa 
dele depois, eu disse que sim dependendo de onde ele morava. 

“Águas Claras” – ele respondeu. Eu já estava desistindo da ideia quando ele disse que pagaria um 
uber para mim da Asa Norte até lá, ida e volta, assim que ele chegasse em casa e tomasse um banho. 
Trocamos telefone. Então, voltei para casa de uber, tomei o meu banho e ele mandou mensagem 
perguntando se já podia mandar me buscar. Eu então desci e fui até Águas Claras. 

Cheguei lá, ele já estava meio bêbado e me ofereceu bebida. Resolvi acompanhar ou ficaria sem 
paciência. Ele me ofereceu uma vodca russa e eu logo fiquei muito bêbado.  
Eu estava usando um cachecol cinza que ele sugeriu que fosse usado para me vendar. Decidi fazê-lo 
sem pestanejar. Enquanto eu o mamava, senti alguns movimentos de braços e ouvi até o barulho de 
um Iphone tirando fotos, ele estava me filmando. Decidi deixar até ver aonde ele iria.  

Quanto mais o tempo passava, mais bêbado eu ficava. Ele percebeu e me levou para o banho, lá dentro 
do box, senti um jato mais quente que a água que já estava morna – ele estava mijando em mim. 
Voltei para cama, tirei minha venda e não consegui dormir embora minha bebedeira estivesse 
pedindo, ao contrário dele que apagou rapidamente.  

Em uma das horas do sono, ele acordou e mexeu no celular. Eu, por sorte, consegui acessar a senha 
dele – 2328. Quando ele dormiu de novo, abri o celular, mandei os vídeos para mim por whatsapp 
e exclui os vestígios.  

Acabei vendo a mensagem do namorado dele também, dizendo-lhe que tinha tido pesadelos.  
 
Acordei ele logo em seguida para que ele pedisse o Uber para mim. Ele pediu. Fui embora. Nunca 
mais o vi. 

 



 

 

Experimento F 

Setor Bancário Norte 

21 de abril de 2017 

Em torno de 20h até 22h34 

Andando perto do trabalho por entre moradores de ruas e pedintes, avistei um cara que aparentava 
ter recém-saído do seu trabalho. Tivemos nossa comunicação corporal e continuei andando fazendo 
sinal para que ele me seguisse. 

Encontramos um beco ali perto e eu o chupei. Ele parecia ser muito simpático e pediu para me comer. 
Eu tinha andando o dia todo e precisava de uma chuca*. Perguntei, depois de conversar mais um 
pouco e ver que ele era seguro, se ele não queria ir para minha casa. 

Chegando lá, tomei meu banho e quis repetir o processo fetichista que o Experimento E me 
proporcionou e perguntei se ele não gostaria que eu o chupasse estando vendado. Ele adorou e me botou 
o mesmo cachecol que se encontrava já ali perto. 

Chupei por um tempão até sentir a mesma movimentação que havia rolado com Experimento E 
por meio das fendas do cachecol vi que ele estava me filmando. 

Logo após, ele meteu ainda comigo vendado e gozou.  

Gozei também. 

Conversamos mais um pouco, agi com frieza e ele foi embora depois de me dar seu número. Pedi 
para um amigo que o adicionasse e fizesse de tudo para conseguir os vídeos. Acabou que ele conseguiu 
me mandando não só os vídeos, mas também me informando o nome do cara que eu não sabia que, 
inclusive, nunca mais vi. 

  



 

 

Experimento G 

Setor Hoteleiro Norte 

03 de maio de 2017 

Em torno de 22h até 09:11 

Experimento G de Gay poderia ter sido o melhor. Mas não foi.  

Andando pelos hotéis da Asa Norte, me deparei com um parrudo* de barba que parecia ter saído 
de um vídeo pornô. Fiquei já de cara com tesão. 

Comuniquei com meu olhar meu interesse e ele correspondeu. Muito galante e com roupas que 
pareciam caras, me abordou de início sem pegadas no pau ou com ereção marcando na calça 
perguntando se eu morava em Brasília mesmo e que eu era muito bonito. 

Agradeci e conversamos sobre Arte por algum tempo até ele me apontar o Hotel Garvey onde ele 
estava hospedado e perguntou se eu não gostaria de subir para tomar um vinho logo após fazer um 
carinho no meu queixo. 

Subimos. 

Lá, ele me ofereceu um vinho e eu bebi duas taças até me sentir extremamente pesado. Minha cabeça 
doía um pouco e minhas pestanas custavam a ficar abertas. Ele perguntou se eu não gostaria de deitar 
enquanto ele fazia carinho no meu cabelo. Deixei. 

Ao deitar em sua cama, não me lembro de mais nada. Só da escuridão e talvez do incômodo de 
como se tivesse alguém dormindo em cima de mim. Foi o sono mais pesado da minha vida, como 
aqueles de cachaçada pós-open bar que eu raramente vou. 

Acordei muito zonzo com o sol amanhecendo. Analisei meus sintomas: 

Dor de cabeça, tontura, sono repentino, despertar extremamente cansado, dormir como se alguém 
tivesse em cima de você e, agora, aliados ao recente dor no cu. 

Ele me dopou! Queria sair dali, mas não consegui e apaguei de novo. 

Acordei com o sol no meu ombro e consegui me levantar. Ele ainda dormia. Bem devagar, ainda 
levemente tonto, percebi que eu estava nu e levantei para vestir minhas roupas. Demorei quase que 30 
minutos para sair dali. 

Não consegui reunir nenhum objeto para colecionar. Nunca mais o vi. 



 

 

 Homens-experimentos. De A ao G. Talvez seus nomes começassem com as letras 

que lhes designei, mas, não sei como se chamam. Para mim, eram só iteratores cujas 

memórias de cada experimento foram reunidas em um quarto em homenagem às suas 

iterações comigo; expondo minha coleção de memórias através desses objetos e meus 

relatos gravados e reproduzidos por meio de um DVD. 

- #A: a camiseta cujo bolso foi objeto de desejo 

- #B: o saco de papel do McDonald’s com o lixo do iterator junto 

- #C: o pênis de borracha e o laudo do hospital colado na parede 

- #D: os dejetos pós-lanche do iterator 

- #E: vídeo que iterator filmou 

- #F: vídeo que iterator filmou 

- #G: nada 

 

  Matheus Ka Opa. Registro de #A. Camiseta vermelha com bolso, pregada na 

parede. 2017. Foto: Matheus Ka Opa 

 



 

 

 

 

Matheus Ka Opa. Registro de #B. 

Lixo retirado do McDonald’s. 

2017. Foto: Matheus Ka Opa 

 

Matheus Ka Opa. Registro de #C. 

Consolo retirado do reto e laudo 

médico. 2017. Foto: Matheus Ka 

Opa 

 



 

 

 

Matheus Ka Opa. Registro de #D. Lixo retirado de padaria. 2017. 

Foto: Matheus Ka Opa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Matheus Ka Opa. Registro de #E e #F. Vídeo na TV e Cachecol 

usado para vendar. 2017. Foto: Matheus Ka Opa 

 



 

 

 

 

 

As situações fazem pensar sobre as questões pertinentes com as quais o capítulo 

começa. O trabalho usa da cidade para acontecer, ele usa da errância para dar matéria ao 

diálogo artístico, contudo, é o meu corpo que é o material essencial da instalação mesmo 

Matheus Ka Opa. Registro de #G. Cubo Vazio. 2017. Foto: 

Matheus Ka Opa 

 



 

 

ele não estando presente fisicamente, ele está ali dentro da instalação, na forma das 

memórias dos objetos. 

O artista e seus movimentos, músculos tensionados, cérebro ativo, pés que trotam, 

trazem esse limite do risco para dentro da galeria muito embora ele não toma para si a 

responsabilidade da denúncia ou da exaltação. O trabalho fica nessa ambiguidade; o 

observador ou observadora são responsáveis por fazer essa distinção. Ele denuncia ou 

exalta? 

 Paul McCarthy (1945 - ...), americano de Utah e que trabalha com o ideário da 

massa da cultura pop do Estados Unidos, faz com maestria essa tensão entre a denúncia 

e da exaltação por meio do corpo (muitas vezes de modelos), vídeo, fotografia e da 

instalação.  

 McCarthy em diversos de seus trabalhos se apropria de personagens icónicos no 

imaginário popular como Branca de Neve e os Sete Anos para mostrar situações que 

ficam no horizonte entre os mares das feridas sociais e os céus da vivência livre da 

sexualidade. 

 

Paul McCarthy 

White Snow Dopey Dopey Head, 2013 

Madeira de Julgans Negra 

304,8 x 236,2 x 279,4 cm 

Galeria Henry Art da Universidade de Washington 

Foto: Farzad Owrag  

 



 

 

 

   

 A instalação WS é quase que um show de horrores para quem não gostaria de ter 

sua infância arruinada. Ela consiste em um categórico e carnavalesco espetáculo com 

vídeos e outras multimídias onde coloca Branca de Neve em –de acordo com a matéria 

de 2013 de Holland Cotter, jornalista do NY Times – situações sexuais, risíveis, violentas 

e degradantes. 

 

 Ao público, fica a responsabilidade de pensar se o trabalho foi uma denúncia ou 

uma exaltação daqueles atos, ambos ou até nenhum. Porque, como já foi dito aqui, os 

espectadores são parte emancipada do projeto artístico dentro da poética contemporânea 

de diversos artistas. 

 Outro ponto importante é lidar com a exaustão do corpo enquanto arte. Corpo é 

máquina que vê, come e é comido, sente e se exaure sob a fragilidade da derme que seca 

de medo, de cansaço devido à estética do inverno tropical das relações frias e sem forma, 

mas que busca se hidratar.  

Até onde o corpo do viado artista galopante consegue ir? Quais situações, artistas 

são capazes de lidar? Até onde devemos aceitar iteração? Objetos presos no reto? 

Estupro? Rivotril no vinho? Doenças Sexualmente Transmissíveis? Qual o caminho que 

o Artista-Caçador tem forças para percorrer? 

Paul McCarthy 

WS, 2013 

Foto: Joshua White  

 



 

 

A artista sérvia Marina Abramovic (1946 - ...), que, não por acaso, é uma grande 

referência da Arte da Performance na História da Arte por ter testado seus limites várias 

vezes como em seu trabalho The Lovers, The Great Wall Walk², 1988, onde ela e seu ex-

companheiro andam toda a Muralha da China, cada um começando em uma ponta, e se 

encontram no meio para se despedirem do relacionamento; ou quando os dois, em Rest 

Energy, 1980, ficam com um arco em flecha preparado para atirar – ele apontando para 

ela. 

 

  

 O trabalho da sérvia dialoga, portanto, com esse limiar do risco com o outro. Ela 

põe em cheque essa emancipação do espectador e faz ele se questionar sobre suas próprias 

barreiras. Abramovic (2013) em seu vídeo³ onde relembra a performance diz se sentir 

espantada até onde o público pode ir até que ela acaba a performance e se move em 

direção ao público que corre de medo de um confronto real. 

 O Artista-Caçador também o faz em seus encontros. Ele deixa que os iteratores 

brinquem com seu corpo assim como Abramovic fez com um dos seus trabalhos mais 

importantes – Rhythm 0, 1974, um ato duracional de 6 horas em uma galeria em Nápoles 

onde a artista se propõe a deixar que os observadores usem como quiserem um ou mais 

dos 72 objetos que ela dispôs em uma mesa. As instruções eram: 

Há 72 objetos na mesa que alguém pode usar em mim como desejar 

Performance 

Marina Abramovic e seu ex-parceiro Ulay 

Rest Energy 

1980 

Foto: Cortesia Sean Kelly Gallery Nova York 

 



 

 

Eu sou o objeto 

Durante este período, eu me responsabilizo inteiramente 

Duração: 6 horas (20:00 às 02:00) 

 

 

 

 

 

 

A exposição do corpo perante à arte também é vista no trabalho de Ana Mendieta 

(1948–1985). Cubana e uma das performers mais importantes da História, quando era 

estudante na Univesidade de Iowa promoveu um ato onde ela convida seus colegas a seu 

apartamento onde ela estaria exatamente na posição na imagem abaixo, recriando a cena 

postada na imprensa após o estupro e assassinato da aluna de enfermagem Sara Ann Otten 

tornar-se severamente publicitado.  

 

Marina Abramovic. Registro de Rhythm 0 no Tate Gallery com mesa com 72 

objetos, slide e texto sobre a performance. 1974. Coleção do Tate American 

Foundation. © Marina Abramovic 

 



 

 

  

 

 A artista desabafa no catálogo de sua exposição em 1996 que o estupro da jovem 

a assustou e mexeu muito com ela a fim de que ela pudesse fazer esse trabalho. Assim, 

como o Artista-Caçador, Mendieta e Abramovic, portanto, sentem medo perante aos atos 

que o público lhes faz ou que a sociedade lhe faz.  

Não obstante, a artista ou o artista não desiste de ir até o limite de seu corpo, 

provando uma tese, abrindo feridas sociais em suas feridas dérmicas, andando por entre 

lotes campados pisando entre ninhos de najas e espinhos de roseiras mortas com pavor 

do porvir que, por acaso, torna-se um dos catalisadores da Arte da Performance.  

A pergunta sobre até onde podemos ir fica, portanto, aberta visto que cada um 

trilha com seus próprios pés que, por sua vez, têm um certo limite à dor da brita no 

calcanhar. Cada célula é diferente, cada terminação nervosa é destoante assim como cada 

artista, que deve saber quantos quilômetros ele consegue percorrer e se poderá aguentar 

a acidez de sua rota. 

  

Ana Mendieta 

Untitled (Rape Scene) 

1973 

Coleção do Tate 

Foto: Cortesia Gallery Lelong, New York 

 



 

 

Conclusão [?] ou ao “Infinito e Além” 

  

 Esse trabalho buscou fazer andar uma criatura que por muitas vezes teve de ficar 

parada. Talvez por medo de subjugarem-na, talvez por receio de ser mal compreendida. 

Ela andou por entre o Plano Piloto buscando pessoas como ela, querendo expurgar seus 

sentimentos e sexualidades em espaços de empoderamento sexual. 

 Veio para pensar o potencial poético do Artista-Caçador e de suas peripécias e 

com conceitos filosóficos, ela gritou de prazer e poder por entre bosques, bambuzais, 

banheirões. Paquerou com Duchamp em mictórios, trocou olhares com artistas 

contemporâneos e xavecou com as teorias benjaminianas, de Bauman, de Baudrillard e 

principalmente de Careri e Paola B. Jacques. 

 Ela fez um quarto na galeria, expondo sua coleção de memórias espiritualizada 

em objetos que ganhou de presente em suas aventuras. Ela sofreu com abusos, riu-se ao 

conhecer novos fetiches, novas pessoas, novos estudos. Teve medo, teve frio, teve calor, 

suou sob o sol, tremeu sob a lua. 

 Também, presentou novas formas de olhar o andar, a caçada. Visou tornar público 

algumas expressões que não são de fácil compreensão por meio de um glossário por meio 

de uma pesquisa séria baseada em vivência de outros homens gays e da sua própria. 

 Explorou a exaustão desse corpo-máquina do artista. Corpo este que não é um 

corpo comum, ele se explora e vai até seu limite, ele não descansa até se provar e provar 

algo junto a Abramovic, Corpos Informáticos e Mendieta. 

 E, sim, leitor! Essa figura se apaixonou. Mas, apaixonou-se por si mesma por se 

ver tão forte na solidão da errância que muitas vezes foram de empoderamento, mas outras 

vezes doídas. Às vezes, ela só se perguntava e indagava em silêncio aqueles homens ali 

se eles não se cansavam de amar no escuro. 

Uma vez que embora seja sim libertador estar ali exercendo a função plena de sua 

sexualidade, será que não é mais libertador ainda sair da penumbra dos bosques e andar 

de mãos dadas no corredor da Igreja?  

Talvez, mas isso tem de ficar para outro momento. Por agora, essa figura continua 

a andar. Convido você, leitor, a encontra-la nas galerias ou em bosques ou em qualquer 

lugar porque lugar de viado e de Arte Contemporânea é onde elas quiserem.   



 

 

Notas 
 

¹ Sexo normal é um conceito complexo que pretendo abordar em outra ocasião. 

² Registro da performance de Abramovic disponível em: https://www.youtube.com/ 

watch?v=zaso0j9x098. Acesso em 27/06/17, às 23:01. 

³ https://vimeo.com/71952791, Marina Abramovic comenta sobre Rhythm 0. 2013. 
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